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  م ا ارن ارم 

  ن ر ا  ان وام 

آخر الزمان مما أخرب به رسول اهللا صلى اهللا عليه  كتاب يف احلديث عن الفنت وأخبار

العظام اليت تكون قبل يوم القيامة مما جيب اإلميان  وسلم، وذكر أشراط الساعة واألمور

.  ينطق عن اهلوى إن هوى إال وحي يوحى الذي ال به إلخبار الصادق املصدوق عنها

الصغرى والكربى وذلك يف اجلزء األول  وقد احتوى الكتاب على أشراط الساعة

 اجلزء الثاين من الكتاب واإلخبار حبوادث يوم القيامة أيضا وذلك يف

 

مما أخرب به  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا كتاب الفنت واملالحم يف آخر الزمان

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر أشراط الساعة واألمور العظام اليت تكون قبل يوم القيامة مما جيب 

  .اِإلميان به ِإلخبار الصادق املصدوق عنها الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى

دحمم ةلّ بِأمجو زةَ اهللا عمحر  

  والسالَم علَيه الصالَةُ 
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قال أبو داود، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا كثري بن هشام، حدثنا املسعودي عن سعيد بن أيب بردة عن 

أميت هذه أمة مرحومةٌ ليس عليها عذاب يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب موسى األشعري قال

  ".والقتل اآلخرة عذابها يف الدنيا الْفتن والزالزلُ

وقد ذكرنا فيما تقدم إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن الغيوب املاضية وبسطناه يف بدء اخللق وقصص األنبياء 

وأيام الناس إىل زمانه وأتبعنا ذلك بذكر سريته عليه الصالة والسالم وأيامه وذكرنا مشائله ودالئل نبوته 

لى اهللا عليه وسلم، وقد طابق ذلك إخباره كما شوهد وأردفناها مبا أخرب به عن الغيوب اليت وقعت بعده ص

ذلك عياناً قبل زماننا هذا، وقد أوردنا مجلة يف آخر كتاب دالئل النبوة من سريته صلى اهللا عليه وسلم 

وذكرنا عند كل زمان ما ورد فيه من احلديث اخلاص به عند ذكرنا حوادث ووفيات األعيان كما بسطنا يف 

اء والوزراء واألمراء والفقهاء والصلحاء والشعراء والتجار واألدباء واملتكلمني ذوي كل سنة ما حدث للخلف

اآلراء وغريهم من النبالء، ولو أعدنا ذكر األحاديث املتقدمة هاهنا مبسوطاً لطال ذلك، ولكن نشري إىل ذلك 

  .إشارة لطيفة مث نعود إىل ما قصدنا إليه هاهنا وباهللا املستعان

  لرسولُ علَيه السالَم بِأَنه سيقَعبعض ما أخبر ا
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  : إشارة نبوية إىل أن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه سيلي أمر األمة بعد الرسول عليه السالم

 ضرعا تكأ إن مل أَجدك تأَيفمن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم لتلك املرأة اليت قال هلا ارجعي فقالت أر

رواه البخاري فكان القائم بعده باألمر أبو بكر، وقوله صلى اهللا " إِنْ لَم جتديين فآيت أبا بكرٍ": باملوت فقال

عليه وسلم حني أَراد أَن يكتب للصديق كتاباً باخلالفة فتركه لعلمه أَن أَصحابه ال يعدلون عنه لعلمهم 

فوقع كذلك وهو يف الصحيح أيضاً، " ريأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بك: "بسابقته وفضله رضي اهللا عنه فقال

رواه أمحد وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه ابن اليمان، وقد " باللذين من بعدي أيب بكر وعمر: "وقوله

روي من طريق ابن مسعود وابن عمر وأيب الدرداء، وقد بسطنا القول يف هذا يف فضائل الصحيحني 

كر الصديق بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلالفة مث وليها أنه وقع األمر كذلك ولِّي أبو ب: واملقصود

  .بعده عمر بن اخلطاب كما أخرب صلى اهللا عليه وسلم سواء بسواء

  : إشارة نبوية إىل أن املسلمني يفتتحون مصر

وروى مالك والليث عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".فَاستوصوا بِأَهلها خيراً فَإِنَّ هلم ذمة ورحماً: "ويف رواية" ذَا افْتتحتم مصر فاستوصوا بالقبطإِ: "قال
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وقد افتتحها عمرو بن العاص يف سنة عشرين أيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، ويف صحيح مسلم عن 

تحونَ أرضاً يذْكَر فيها القرياطُ فاستوصوا بأهلها إنكم ستف: "أيب ذر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".خرياً فإن هلم ذمةً ورمحاً

  : إشارة نبوية إىل أن دوليت فارس والروم ستذهبان إىل غري عودة

إِذا هلك قَيصر فال قَيصر بعده وإذا هلك : "وقال صلى اهللا عليه وسلم فيما ثبت عنه يف الصحيحني

  ".والذي نفسي بيده لتنفقُن كنوزمها يف سبيل اللّه كسرى فال كسرى بعده

وقد وقع ذلك كما أخرب سواء بسواء، فإنه يف زمن أيب بكر وعمر وعثمان انزاحت يد قيصر ذلك الوقت 

وامسه هرقل عن بالد الشام واجلزيرة وثبت ملكه مقصوراً على بالد الروم فقط والعرب إمنا كانوا يسمون 

روم مع الشام واجلزيرة، ويف هذا احلديث بشارة عظيمة ألهل الشام وهي أن يد ملك الروم قيصر ملن ملك ال

ال تعود إليها أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل يوم الدين، وسنورد هذا احلديث قريباً إن شاء اهللا بإسناده ومتنه، 

عثمان، وقيل يف سنة اثنتني  وأما كسرى فإنه سلب عامة ملكه يف زمن عمر مث استأصل ما يف يده يف خالفة

وثالثني وهللا احلمد واملنة، وقد بسطنا ذلك مطوالً فيما سلف وقد دعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 .حني بلغه أنه مزق كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه بأن ميزق ملكه كل ممزق فوقع األمر كذلك
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  : إشارة نبوية إىل أن عمر رضي اللّه عنه سيقتل

كنا جلوساً : وثبت يف الصحيحني من حديث األعمش وجامع بن راشد عن شفيق بن سلمة عن حذيفة قال

هات إنك جلريء، : قال. أنا: قلت؟ أيكم حيفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه يف الفتنة: عند عمر فقال

األمر باملعروف والنهي فقلت ذكر فتنة الرجل يف أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة و

ليس هذا أعين إمنا أعين اليت متوج موج البحر فقلت يا أمري املؤمنني إن بينك وبينها باباً : عن املنكر، فقال

فقلت بل يكسر قال إذا ال يغلق أبداً قلت أجلْ فقلنا حلذيفة ؟ ويحك أيفتح الباب أم يكسر: "مغلقاً فقال

  ".؟بفَكَانَّ عمر يعلم من البا

  

نعم إين حدثته حديثاً ليس باألغاليط فقال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا املسروق فسأله فقال : قال

عمر هكذا وقع األمر سواء بعدما قتل يف سنة ثالث وعشرين وقعت الفنت بني الناس وكان قتله سبب 

  .انتشارها بينهم

  : ه عنه من احملنةإشارة نبوية إىل ما سيصيب عثمان بن عفان رضي اللّ
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وأخرب صلى اهللا عليه وسلم عن عثمان بن عفان أنه من أهل اجلنة على بلوى تصيبه، فوقع األمر كذلك 

حصر يف الدار كما بسط ذلك يف موضعه وقتل صابراً حمتسباً شهيداً رضي اهللا عنه، وقد ذكرنا عند مقتله ما 

كونه فوقع طبق ذلك سواء بسواء، وذكرنا يف يومي ورد من األحاديث يف اإلنذار لذلك واِإلعالم به قبل 

  .اجلمل وصفني ما ورد من األحاديث بكون ذلك وما وقع فيهما من الفتنة واألخبار واهللا املستعان

  إشارة نبوية إىل أن عمار بن ياسر رضي اللّه عنه سيقتل 

لب رضي اهللا عنه ومقتهم وكذلك اِإلخبار مبقتل عمار، وأما ذكر اخلوارج الذين قتلهم علي بن أيب طا

وبعث ذي الندبة منهم، فاألحاديث الواردة يف ذلك كثرية جداً وقد حررنا ذلك فيما سلف وهللا احلمد واملنة 

  .وقد ذكرنا عن مقتل علي احلديث املذكور الوارد يف ذلك بطرقه وألفاظه

بعد ذلك إىل ملك حتديد الرسول مدة اخلالفة من بعده بثالثني سنة وإشارته إىل أا ستتحول 

  : عضوض

وتقدم احلديث الذي رواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من طريق سعيد بن جهمان عن 

  .اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكاً: "سفينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



 ٧

روق وعثمان الشهيد، وعلي بن أيب وقد اشتملت هذه الثالثون سنة على خالفة أيب بكر الصديق، وعمر الفا

طالب الشهيد أيضاً، وكان ختامها ومتامها بستة أشهر وليها احلسن بن علي بعد أبيه، وعند متام الثالثني نزل 

عن األمر ملعاوية بن أيب سفيان سنة أربعني وأصفقت البيعة ملعاوية بن أيب سفيان ومسي ذلك عام اجلماعة وقد 

  .بسطنا ذلك فيما تقدم

  ارة نبوية إىل أن اللّه سيصلح باحلسن رضي اللّه عنه بني فئتني عظيمتني من املسلمني إش

وروى البخاري عن أيب بكرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا يقول واحلسن بن علي إىل جانبه 

  .سواء وهكذا وقع" ابين هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني: "على املنرب

  إشارة نبوية إىل أن أم حرام بنت ملحان رضي اللّه عنها ستموت يف غزوة حبرية

وثبت يف الصحيحني عن أم حرام بنت ملحان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر أن غزواته يف البحر 

تأذن تكون فرقتني وتكون أم حرام مع األولني، وقد كان ذلك يف سنة سبع وعشرين مع معاوية حني اس

عثمان يف غزو قربص فأذن له فركب باملسلمني يف املراكب حىت دخلها وفتحها قسراً، وتوفيت أم حرام يف 

هذه الغزوة يف البحر وقد كانت مع زوجة معاوية فأخته بنت قرظة، وأما الثانية فكانت يف سنة اثنتني 
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ىل غزو القسطنطينية، وكان معه سادات ومخسني يف أَيام ملك معاوية وقد أمر معاوية ابنه يزيد على اجليش إ

الصحابة منهم أبو أيوب األنصاري وخالد بن يزيد رضي اهللا عنه فمات هنالك وأوصى إىل يزيد بن معاوية 

وأمره أن يدفنه حتت سنابك اخليل وأن يوغل به إىل أقصى ما ميكن أن ينتهي به إىل جهة ر العدو ففعل 

ريق ثور بن يزيد بن خالد بن معدان عن عمر بن األسود العنسي عن أم ذلك، وتفرد البخاري مبا رواه من ط

أول جيش من أميت يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم : "حرام أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

ش أول جي"مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إنك فيهم قالت: قال؟ حرام فقلت يا رسول اهللا أنا فيهم

 ".ال: من أميت يغزون مدينة قيصر مغفور هلم قلت أنا منهم يا رسول اهللا قال

  إشارة نبوية إىل أن اجليش املسلم سيصل إىل اهلند والسند 

وحدثين خليلي الصادق . وقال اِإلمام أمحد، حدثنا حيىي بن إسحاق، أنا الرباء، عن احلسن، عن أيب هريرة

فإن أنا أدركته " يكون يف هذه األمة بعث إىل السند واهلند: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه

ورواه أمحد أيضاً عن " واستشهدت فذاك وإن أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة احملرر قد أعتقين من النار

د وعدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة اهلن: هشيم عن سيار عن جرب بن أيب عبيدة عن أيب هريرة قال
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ورواه النسائي من حديث هشام . فإن استشهدت كنت من خري الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة احملرر

وزيد بن أيب أنيسة عن سيار عن جابر، ويقال هذا خرب عن أيب هريرة فذكروه، وقد غزا املسلمون اهلند يف 

ك أمور فذكرناها مبسوطة، وقد سنة أربع وأربعني يف إمارة معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه فجرت هنا

غزاها امللك الكبري السعيد احملمود بن شنكنكري صاحب بالد غزنة وما واالها يف حدود أربعمائة ففعل هنالك 

أفعاالً مشهورة وأموراً مشكورة وكسر الصنم األعظم املسمى بسومنات وأخذ قالئده وسيوفه ورجع إىل 

وقهروا ملكهم القال . أمية يقاتلون األتراك يف أقصى بالد السند والصنيبالده ساملاً غامناً، وقد كان نواب بين 

األعظم ومزقوا عساكره واستحوذوا على أمواله وحواصله، وقد وردت األحاديث بذكر صفتهم ونعتهم 

  .ولنذكر شيئاً من ذلك على سبيل اإلجياز

  إشارة نبوية إىل أن املسلمني سيقاتلون الترك 

بو اليمان، وأخربنا أبو شعيب، أخربنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن قال البخاري، حدثنا أ

ال تقوم الساعةُ حىت تقاتلوا قوماً نعالُهم الشعر وحىت تقَاتلوا الترك صغار : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

طَرانُّ الْمجهم الْموهجكأنَّ و األنوف الوجوه ذلف رهم كراهةً هلذا األعني محالناس أشد رقَةُ وجتدون خي

األمرِ حىت يدخلَ فيه والناس معادنُ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اِإلسالم وليأتين على أحدكم زمانٌ 

  ".ألنْ يراين أحبط إليه من أن يكونَ له مثلُ أهله وماله
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ق، عن معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة أن النيب تفرد به البخاري، مث قال حدثنا حيىي حدثنا عبد الرزا

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا حوراً وكرمان من األعاجم محر الوجوه فطس األنوف : "صلى اهللا عليه وسلم قال

، وأخرجه اجلماعة سوى النسائي من حديث سفيان بن عيينة، "كأن وجوههم اان املطرقة نعاهلم الشعر

قال . ديث إمساعيل بن أيب خالد كالمها عن قيس بن أيب حازم، عن أيب هريرة فذكر حنوهورواه مسلم من ح

: سفيان بن عيينة وهم أهل البارز كذا يقول سفيان، ولعل البارز هو سوق الفسوق الذي هلم، وقال أمحد

 عليه حدثنا عفان، حدثنا جرير بن حازم مسعت احلسن، حدثنا عمرو بن ثعلب، مسعت رسول اهللا صلى اهللا

ورواه ". إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم اان املطرقة: "وسلم يقول

البخاري من حديث جرير بن حازم، واملقصود أن الترك قاتلهم الصحابة فهزموهم وغنموهم وسبوا نساءهم 

فإن كانت أشراط الساعة ال تكون  وأبناءهم، وظاهر هذا احلديثَ يقتضي أن يكون هذا من أشراط الساعة،

إال بني يديها قريباً فقد يكون هذا أيضاً واقعاً مرة أخرى عظيمة بني املسلمني وبني الترك حىت يكون آخر 

ذلك خروج يأجوج ومأجوج كما سيأيت ذكر أمرهم، وإن كانت أشراط الساعة أعم من أن تكون بني 

ملة ولو تقدم قبلها بدهر طويل، إال أنه مما وقع بعد زمن النيب صلى يديها قريباً منها فإا تكون مما يقع يف احل
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اهللا عليه وسلم، وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل األحاديث الواردة يف هذا الباب كما سترى ذلك قريباً إن 

ورد  شاء اهللا تعاىل، وذكرنا ما ورد يف مقتل احلسني بن علي بكربالء يف أيام يزيد بن معاوية كما سلف، وما

 .يف األحاديث من ذكر خلفاء بين أمية وغلمة بين عبد املطلب

إشارة نبوية إىل ما سيكون من تويل بعض الصبية ألمر املسلمني وما سيكون يف ذلك من فساد 

  وإفساد 

وقال أمحد، حدثنا روح، حدثنا أبو أمية هم وابن حيىي بن سعيد بن العاص، أخربين جدي سعيد بن عمرو 

" هلكة أميت على يدي غلمة: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يب هريرة قالبن سعيد عن أ

قال وأنا واهللا لو شئت أن . شيئاً فلعنة اهللا عليهم غلمة: فقال مروان وما معنا يف احللقة أحد قبل أن يلي

وا فإذا هم يبايعون فكنت أخرج مع أيب إىل بين مروان بعد ما ملك: قال. أقول بين فالن وبين فالن لفعلت

الصبيان ومنهم من يبايع له وهو يف حزامه، فقلت هل عسى أصحابكم هؤالء أن يكونوا الذين مسعت أبا 

ورواه البخاري بنحوه عن أيب هريرة، واألحاديث . هريرة، قال لنا عنهم إن هذه امللوك يشبه بعضها بعضاً

دم احلديث يف ذكر الكذاب واملبري من ثقيف، يف هذا كثرية جداً وقد حررناها يف دالئل النبوة، وتق

والكذاب هو املختار بن أيب عبيد الذي ظهر بالكوفة أيام عبد اهللا بن الزبري، واملبري هو احلجاج بن يوسف 

الثقفي الذي قتل عبد اهللا بن الزبري كما تقدم، وتقدم حديث الرايات السود اليت جاء ا بنو العباس حني 

أيدي بين أمية وذلك يف سنة اثنتني وثالمثائة حيث انتقلت اخلالفة من مروان بن حممد بن  استلبوا امللك من

مروان بن احلكم بن أيب العاص، ويعرف مبروان احلمار ومروان اجلعدي لتعلمه على اجلعد بن درهم 

يف  املعتزيل، وكان آخر خلفاء بين أمية وصارت للسفاح املصرح بذكره يف حديث رواه أمحد بن حنبل

مسنده، وهو أبو العباس عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب أول خفاء بين 

حدثنا جرير بن حازم، عن ليث، عن عبد الرمحن بن : العباس كما تقدم ذلك، وقال أبو داود الطيالسي
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النيب صلى اهللا عليه وسلم سابط، عن أيب ثعلبة اخلشين، عن أيب عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل، عن 

  إن اهللا بدأ هذا األمر نبوة ورمحة وسيكون خالفة ورمحة وسيكون: "قال

عزاً وحرمة وسيكون ملكاً عضوضاً وفساداً يف األمة يستحلون به الفروج واخلمور واحلرير وينصرون على 

بن احلارث بن حممد بن وروى البيهقي من حديث عبد اهللا ". ذلك ويرزقون أبداً حىت يلقوا اهللا عز وجل

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حاطب اجلمحي، عن سهل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال

يكون بعد األنبياء خلفاء يعملون بكتاب اهللا ويعدلون يف عباد اهللا، مث يكون من بعد اخللفاء ملوك يأخذون "

بيده ومغري بلسانه ومغري بقلبه وليس وراء ذلك من اِإلميان  بالثأر ويقتلون الرجال ويصطفون األموال فمغري

وثبت يف صحيح البخاري من حديث شعبة عن فرات الفرار عن أيب حازم، عن أيب هريرة، عن النيب ". شيء

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب بعدي : "صلى اهللا عليه وسلم قال

فوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم : "قال؟ خلفاء كثريون ملا قالوا فما تأمرنا يا رسول اهللا وإنه سيكون

قال : ويف صحيح مسلم من حديث أيب رافع، عن عبد اهللا بن مسعود قال". فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم

مث يكون من . ويستنون بسنته ما كان نيب إال كان له حواريون يهدون ديه: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ".بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويعملون ما ينكرون

  إشارة نبوية إىل أن اثين عشر خليفة قرشياً سيلون أمر األمة اإلسالمية 
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وثبت يف الصحيحني من رواية عبد امللك بن عمري، عن جابر بن مسرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رواه أبو داود من طريق أخرى عن جابر بن مسرة مسعت رسول اهللا ". كلهم من قريش يكون اثنا عشر خليفة"

ال تزال هذه األمة مستقيماً : ويف رواية". ال يزال هذا الدين قائماً حىت يكون: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

مث : قال؟ أمرها ظاهرة على عدوها حىت ميضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش قالوا مث يكون ماذا

فهؤالء املبشر م يف احلديثني ليسوا االثين عشر الذين زعم فيهم الروافض ما يزعمون من " تكون الفرج

الكذب والبهتان وأم معصومون، ألن أكثر أولئك مل يل أحد منهم شيئاً من أعمال هذه األمة يف خالفة، بل 

  .نهم علي وابنه احلسن بن علي رضي اهللا عنهماوال يف قطر من األقطار وال بلد من البلدان، وإمنا ويل م

  ليس املقصود باخللفاء القرشيني االثين عشر أولئك الذين تتابعوا بعد الرسول عليه السالم سرداً 

: وليس املراد من هؤالء االثين عشر الذين تتابعت واليتهم سرداً إىل أثناء دولة بين أمية ألن حديث سفينة

مينع من هذا امللك، وإن كان البيهقي قد رجحه وقد حبثنا معه يف كتاب دالئل " ةاخلالفة بعدي ثالثون سن"

النبوة يف كتابنا هذا مبا أغىن عن إعادته وهللا احلمد، ولكن هؤالء األئمة االثين عشر وجد منهم األئمة األربعة 

زيز كما هو عند كثري أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي وابنه احلسن بن علي أيضاً، ومنهم عمر بن عبد الع
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من األئمة ومجهور األمة وهللا احلمد، وكذلك وجد منهم طائفة من بين العباس وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل 

من الزمان حىت يكون منهم املهدي املبشر به يف األحاديث الواردة فيه كما سيأيت بياا وباهللا املستعان وعليه 

  .ري واحد كما قررنا ذلكالتكالن، وقد نص على هذا الذي بيناه غ

  عدم صحة ما ورد من أن اآليات بعد املائتني، وأن خري املسلمني بعد املائتني من ال أهل له وال ولد 

حدثنا احلسن بن علي اخلالل، حدثنا عون بن عمارة، حدثين عبد اهللا بن املثىن بن مثامة بن : قال ابن ماجه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس، عن أيب قتادة قال عبد اهللا بن أنس بن مالك، عن أبيه، عن جده،

، مث أورده ابن ماجه من وجهني آخرين عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم "اآليات بعد املائتني: "وسلم

بنحوه وال يصح، ولو صح فهو حممول على ما وقع من الفتنة بسبب القول خبلق القرآن واحملنة لِإلمام أمحد بن 

وأصحابه من أئمة احلديث كما بسطنا ذلك هنالك، وروى رواد بن اجلراح وهو منكر الرواية عن  حنبل

وما خفيف احلاذ يا : قالوا" خريكم بعد املائتني خفيف احلاذ: "سفيان الثوري عن ربعي عن حذيفة مرفوعاً

  .وهذا منكر" من ال أهل له وال ولد: "قال؟ رسول اهللا

  ه السالم مث الذين يلوم مث الذين يلوم مث تنتشر املفاسد خري القرون قرن الرسول علي
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  وثبت يف الصحيحني من حديث شعبة، عن أيب محزة، عن زهدم بن ضرب، عن عمران بن

خري أميت قرين مث الذين يلوم قال عمران فال أدري ذكر : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حصني قال

إن بعدكم قوماً يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وينذرون وال بعد قرنه قرنني أو ثالثة مث 

 .وهذا لفظ البخاري" يوفون ويظهر فيهم السمن

  ذكر سنة مخسمائة 

حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو املغرية، حدثين صفوان، عن شريح بن عبيد، عن سعد بن : قال أبو داود

إين ألرجو أن تنجو أميت عند را من أن يؤخرها نصف : "م أنه قالأيب وقاص، عن النيب صلى اهللا عليه وسل

وقد تفرد به أبو داود، وأخرج أمحد بن حنبل عن أيب ". يوم قيل لسعد وكم نصف يوم قال مخسمائة سنة

ثعلبة اخلشين من قوله مثل ذلك وهذا التحديد ذه املدة ال يبقى ما يزيد عليها إن صح رفع احلديث، واهللا 

  .أعلم

مل يصح عن الرسول أنه ال ميكث يف األرض قبل الساعة ألف سنة ومل حيدد الرسول مدة معينة لقيام 

  الساعة 
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وال . فأما ما يورده كثري من العامة من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يؤلف حتت األرض فليس له أصل

يء من املختصرات، وال ثبت يف ذكر يف كتب احلديث املعتمدة وال مسعناه يف شيء من املبسوطات وال ش

حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حدد وقت الساعة مبدة حمصورة وإمنا ذكر شيئاً من أشراطها 

  .وأماراا وعالماا على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

  بِل ببصرى من أَرض الشام ذكْر الْخبر الْوارد يف ظُهور نار من أَرض الْحجاز تضيء لَها أَعناق اإل

قال سعيد بن املسيب أخربين أبو هريرة أن : حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري قال: قال البخاري

ضيءُ هلا أعناق اإلبلَ ال تقُوم الساعةُ حىت خترج نار من أرض احلجاز ت: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  "بِبصرى

  .حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب ورواه مسلم من

  للهجرة  ٦٥٤ظهور النار يف املدينة واستمرارها شهراً عام 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة، وكان شيخ احملدثني يف زمانه وأستاذ املؤرخني يف أوانه أنه يف سنة 

ينة النبوية يف بعض تلك أربع ومخسني وستمائة يف يوم اجلمعة خامس مجادى اآلخرة ظهرت نار بأرض املد
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األودية طول أربعة فراسخ وعرض أربعة أميال تسيل الصخر حىت يبقى مثل اآلنك، مث يصري كالفحم األسود 

وإن ضوءها كان الناس يسريون عليه بالليل إىل تيماء وأا استمرت شهراً، وقد ضبط ذلك أهل املدينة 

خربين قاضي القضاة صدر الدين علي بن القاسم احلنفي وأ. وعملوا فيها أشعاراً، وقد ذكرناها فيما تقدم

قاضيهم بدمشق عن والده الشيخ صفي الدين مدرس احلنفية ببصرى أنه أخربه واحد من األعراب صبيحة 

تلك الليلة ممن كان حباضرة بلد بصرى أم شاهدوا أعناق اِإلبل يف ضوء هذه النار اليت ظهرت من أرض 

  .احلجاز

ارِهبإِخ ذَا  ذكرا هنانمز دعلَةَ بقْبتسوبِ الْميلّم بِالْغسو هلَيع لّى اللَّهص  

حدثنا أبو عاصم، حدثنا عروة عن ثابت، حدثنا عليان بن أمحد البكري، حدثنا : قال اِإلمام أمحد بن حنبل

 صعد املنرب فخطبنا حىت صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح مث: "أبو زيد األنصاري قال

حضرت الظهر مث نزل فصلى العصر مث صعد املنرب فخطبنا حىت غابت الشمس فحدثنا مبا كان وما هو كائن 

وقد رواه مسلم منفرداً يف كتاب الفنت من صحيحه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ". فأعلمنا أحفظنا



 ١٨

عن عروة عن علي عن أيب يزيد وهو عمرو بن  وحجاج بن الشاعر عن أيب عاصم الضحاك بن خملد النبيل

  .أخطب بن رفاعة األنصاري

  إشارات نبوية إىل األحداث املاضية واملستقبلة حىت قيام الساعة 

وقال البخاري يف كتاب بدء اخللق من صحيحه، وروى عن عيسى بن موسى عنجار عن رقية عن قيس 

قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : يقولبن مسلم عن طارق بن شهاب قال، مسعت عمر بن اخلطاب 

  .وسلم مقاماً

"ح نم كظَ ذَلفم حازِلَهنارِ ملُ النوأه مازِلَهنم ةلُ اجلَنلَ أهخى دتلْق حبدء الْخ نا عنربفأَخ هِسيون فَظَه

  ".من نِسيه

سى بن موسى عنجار، عن أيب محزة عن رقية فاهللا هكذا ذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض، عن عي

حدثنا عثمان عن أيب شيبة، حدثنا جرير، عن األعمش : أعلم، وقال أبو داود يف أول كتاب الفنت من سننه

فما ترك شيئاً يكونُ يف مقَامه ". "قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائماً: "عن أيب وائل عن حذيفة قال

قيام الساعة إال حدثه حفظَه من حفظه ونسيه من نِسيه قد علمه أصحايب هؤالء وإِنه ليكون الشيُء ذلك إىل 

 ".فأذكُرة كما يذكر الرجلُ وجه الرجل إذا غَاب عنه مث إذا رآه عرفَه

  شهادة حذيفة حبدوث بعض ما أخرب به الرسول عليه السالم مل يبق من الدنيا إال اليسري 
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هكذا رواه البخاري من حديث سفيان الثوري، ومسلم من حديث جرير كالمها عن األعمش به، وقال و

صلى بِنا : "أخربنا معمر عن علي بن زيد عن أيب نصرة عن أيب سعيد قال. حدثنا عبد الرزاق: اِإلمام أمحد

إىل أَنْ غَابت الشمس فَلَم يدع شيئاً مما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالةَ العصرِ ذَات يوم مثّ قام فَخطَبنا 

يا أَيها الناس إِنَّ : يكُونُ إِىل يوم القيامة إِالَّ حدثَناه حفظَ ذلك من حفظَه ونِسي ذلك من نِسيه فكان مما قالَ

ا فَنيهف لَفَكمختاس إِنَّ اللَّهةٌ ولْوةٌ حالدنيا خضر قَداَء إِىل أَنْ قَالَ وسقوا النقُوا الدنيا واتلُونَ فَاتمعت فكَي راظ

  ".دنت الشمس أَنْ تغرب وإِنَّ ما بقي من الدنيا فيما مضى مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه

هلذا احلديث شواهد من وجوه أخر، ويف صحيح  علي بن زيد بن حدجان التيمي له غرائب ومنكرات، ولكن

مسلم من طريق أيب نصرة عن أيب سعيد بعضه وفيه الداللة على ما هو املقطوع به أن ما بقي من الدنيا 

  .بالنسبة إىل ما مضى منها شيء يسري جداً ومع هذا ال يعلم مقداره على التبيني والتحديد إال اهللا عز وجل

  يت حتمد ما مضى وما بقي من الدنيا ال أساس لإلسرائيليات ال

كما ال يعلم مقدار ما مضى إال اهللا عز وجل والذي يف كتب اِإلسرائيليني وأهل الكتاب من حتديد ما سلف 

بألوف ومئات من السنني قد نص غري واحد من العلماء على ختبطهم فيه وتغليطهم، وهم جديرون بذلك 
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  ".ا جمعة من جمع اآلخرةالدني: "حقيقيون به وقد ورد يف حديث

وال يصح إسناده أيضاً، وكذا كل حديث ورد فيه حتديد وقت يوم القيامة على التعيني ال يثبت إسناده وقد 

أَنت منذر يسألُونك عن الساعة أيانَ مرساها، فيم أَنت من ذكْراها، إىل ربك منتهاها، إِنما : "قال اهللا تعاىل

  ".من يخشاها، كَأنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِالَّ عشيةً أَو ضحاها

قُلَت يف يسألُونك عن الساعة أَيانَ مرساها قل إِنما علْمها عند ربي الَ يجلِّيها لوقْتها إِالَّ هو ثَ: "وقال

 أكْثَر الناس ال وات واَألرض ال تأتيكُم إِالَّ بغتةً يسألُونك كَأنك حفي عنها قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه ولكنالسم

  ".يعلمون

  ".اقتربت الساعةُ وانشق القَمر: "واآليات يف هذا واألحاديث كثرية وقال اهللا تعاىل

  ".بعثْت أنا والساعةَ كَهاتين: "احلديث الصحيحوثبت يف 

  اقتراب الساعة
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اقترب : "وقال تعاىل. وهذا يدل على اقتراا بالنسبة إىل ما مضى من الدنيا" إن كادت لتسبقين: "ويف رواية

  ".تستعجِلُوه أتى أمر اللَّه فَالَ: "وقال تعاىل".للناس حسابهم وهم في غَفْلَة معرِضون

  ".يستعجِلُ بِها الَّذين الَ يؤمنونَ بِها والَّذين آمنوا مشفقُونَ منها ويعلَمونَ أنها الْحق: "وقال تعاىل

  حشر املسلم مع من أحب يوم القيامة 

إِنها كَائنةٌ فَما : "لساعة فقالويف الصحيح أن رجالً من األعراب سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ا

، فَقَالَ الرجلُ واللَه يا رسول اهللا لَم أعد لَها كَثْرةَ صالَة والَ عمل ولَكنين أحب اللَّه ورسولَه؟ أَعددت لَها

  .هم بِهذَا احلديثفَما فَرِح املسلمونَ بِشيٍء فَرح" أنت مع من أحببت: فَقَالَ

  من مات فقد قامت قيامته

لَن يدرِك هذَا اهلَرم حتى تأتيكُم : "ويف بعض األحاديث أنه عليه السالم سئل عن الساعة فنظر إىل غالم فقال

كُمتاعس."  

الناس  واملراد اخنرام قرم ودخوهلم يف عامل اآلخرة، فإن كل من مات فقد دخل يف حكم اآلخرة، وبعض

من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكالم ذا املعىن صحيح، وقد يقول هذا، بعض املالحدة ويشريون : يقول
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به إىل شيء آخر من الباطل، فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع األولني واآلخرين يف صعيد واحد فهذا 

 .مما استأثر اهللا تعاىل بعلم وقته

  إال اللّه  مفاتيح الغيب مخس ال يعلمهن

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما : "خمس الَ يعلَمهن إِالَّ اللَّه ثُم قرأ: "كما ثبت يف احلديث

  ".اللَّه عليم خبِريفي األرحام وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب غَداً وما تدرِي نفْس بِأي أرض تموت إِنَّ 

  الرسول عليه السالم ال يعلم مىت الساعة 

وملا جاء جربيل عليه الصالة والسالم يف صورة أعرايب فسأل عن اِإلسالم مث اإلميان مث اِإلحسان أجابه صلى 

ين عن ما املسئول عنها بأعلم من السائل، قال فأخرب: "اهللا عليه وسلم عن ذلك، فلما سأله عن الساعة قال له

  .أشراطها فأخربه عن ذلك كما سيأيت إيراده بسنده ومتنه مع إسناده وأشكاله من األحاديث

  باب 

  ذكر الفنت مجلة
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  مث تفصيل ذكرها بعد ذلك إنْ شاَء اللَّه تعاىل 

  إشارة نبوية إىل تعاقب اخلري والشر 

ثين بئر بن عبد الرمحن احلضرمي، حدثنا حيىي بن موسى، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، حد: قال البخاري

كنا الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين أبو إدريس اخلوالين أنه مسع حذيفة بن اليمان يقول

إِنا كُنا في جاهلية وشر فَجاَءنا : "وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين فقلت يا رسول اهللا

: نعم وفيه دخن قُلْت: قَالَ؟ نعم وهلْ بعد ذَلك الشر من خير: قَالَ؟ اخلريِ فَهلْ بعد هذا اخلَيرَ من شرٍاللَّه بِهذا 

هنخا دمقُلت: فقَالَ؟ و كَرنوي مف منهرعدييِ يرِ هيونَ بِغدهي مقَو :رقَالَ؟ فهل بعد ذلك اخلريِ من ش : معن

قال هم من جِلْدتنا . قلت يا رسول اهللا صفْهم لنا. دعاةٌ على أبواب جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها

فإِنْ لَم : قُلْت. همتلْزم جماعةَ املُسلمني وإِمام: قَال؟ فَما تأ مرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلك: قلت. ويتكَلَّمونَ بِألِْسنتنا

فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أنْ تعض بأصل شجرة حتى يدرِكَك املَوت : قَالَ. يكُن لَهم إِمام والَ جماعةٌ

  ".وأَنت على ذَلك
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عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر به مث رواه البخاري أيضاً ومسلم، عن حممد بن املثىن، عن الوليد بن مسلم، 

  .وحنوه

  عودة اِإلسالم غريباً كما بدأ 

: وثبت يف الصحيح من حديث األعمش، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد اهللا بن مسعود قال

وىب للغرباِء قيلَ ومن إِنَّ اِإلسالَم بدأ غَرِيباً وسيعود غَريباً كما بدأ فَطُ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".الرتائح من الْقَبائل: قالَ؟ الغرباُء

  .ورواه ابن ماجة عن أنس وأيب هريرة

  باب 

  افتراق األمم

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا حممد بن بشر، حدثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، : وقال ابن ماجه

تفَرقَت الْيهود علَى إِحدى وسبعني فرقَةً وتفَرقَت : "ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: عن أيب هريرة قال

  ".أمتي علَى ثَالَث وسبعني فرقَةً
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  .ورواه أبو داود عن وهب بن تقية، عن خالد، عن حممد بن عمرو به

  اجلماعة إشارة نبوية إىل أن الفنت ستفرق األمة وأن النجاة ستكون يف لزوم

وقال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كريش بن دينار احلمصي، حدثنا عباد بن يوسف، حدثنا صفوان 

إِفْترق اليهود : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عوف بن مالك قال

ي اجلَنةٌ فداحقَةً فَورف نيعبسى ودلَى إِحفرقةً ع ن وسبعنييتلَى اثْنى عصارالن قَترارِ، وافْتي النونَ فعبوس ة

فواحدة فإِحدى وسبعون يف النارِ وواحدةٌ يف اجلنة، والَّذي نفْسي بِيده لَتفترِقَن أمتي على ثالث وسبعني فرقَة 

  ".اجلماعة: "قال؟ قيل يا رسول اهللا من تراهم" يف اجلنة واثنتان وسبعون يف النارِ

تفرد به أيضاً وإسناده ال بأس به أيضاً، وقال ابن مجاعة أيضاً حدثنا هشام هو ابن عامر، حدثنا الوليد بن 

إِنَّ بين : "قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: مسلم، حدثنا أبو عمرو، وحدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال

فترقت على إِحدى وسبعني فرقةً وإِن أميت ستفترق على اثْنتين وسبعني فرقةً كلُّها يف النارِ إال واحدةً إِسرائيلَ ا

  ".وهي اجلماعةُ
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وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح تفرد به ابن ماجه أيضاً، وقال أبو داود حدثنا أمحد بن حنبل 

غرية حدثنا صفوان هو ابن عمرو، حدثنا أزهر بن عبد اهللا احلراري قال وحممد حيىي بن فارس قاال حدثنا أبو امل

أمحد عن أيب عامر اهلوزين عن معاوية بن أيب سفيان أنه قام فقال أال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام 

ةً وأن هذه امللَّةَ ستفترق على أال إِنَّ من قَبلَكُم من أهل الكتاب افْترقُوا على اثْنتين وسبعني ملَّ: "فينا وقال

  ".ثالث وسبعني اثنتان وسبعون يف النارِ وواحدةٌ يف اجلنة وهي اجلَماعة

تفرد به أبو داود وإسناده حسن، ويف مستدرك احلاكم أم ملا سألوه عن الفرقة الناجية من هم قال ما أنا عليه 

 .من الفنت عند وقوعها اتباع اجلماعة ولزوم الطاعةوقد تقدم يف حديث حذيفة أن املخلص ". اليوم وأصحايب

  ال جتتمع األمة على ضاللة 

حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا معاذ بن رفاعة السالمي، حدثنا : وقد قال

أمتي لَن إن : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبو خلف األعمى أنه مسع أنس بن مالك يقول

ولكن هذا حديث ضعيف ألن معاذ بن " تجتمع على ضالَلة فإذا رأيتم االختالف فعليكم بالسواد األعظَم

رفاعة السالمي ضعفه غري واحد من األئمة، ويف بعض الروايات عليكم بالسواد األعظم احلق وأهله فأهل 
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يكاد يوجد فيهم من هو على بدعة، وأما يف األعصار  احلق هم أكثر األمة وال سيما يف زمان الصدر األول ال

  .املتأخرة فال يعدم احلق عصابة يقومون به

  االذن باعتزال الناس عند اشتداد الفنت وحتكم األهواء 

فاعتزلْ تلك الفرق كلَّها ولَو أَنّ تعض : "كما قال يف حديث حذيفة فإن مل يكن هلم إمام وال مجاعة قال

  ".حىت يدرِكَك املوت وأنت علَى ذلك بأصل شجرة

ال تقوم الساعة على أحد : "وورد يف احلديث. بدأ اِإلسالم غريباً وسيعود غريباً. وتقدم احلديث الصحيح

  ".يقولُ اللَّه اللَّه

 فإِذا رأَيت شحاً: "واملقصود أنه إذا ظهرت الفنت فإنه يسوغ اعتزال الناس حينئذ كما ثبت يف احلديث

  ".مطَاعاً وهوى متبعاً وإِعجاب كُلِّ ذي رأي برأيه فَعلَيك خبويصة نفِسك ودع أَمر العوام

حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أخربنا مالك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة عن أبيه : وقال البخاري

يوشك أن يكُونَ خير مال املسلم غنم يتبع بِها : "سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن أيب سعيد قال

  ".شعف اجلبالِ ومواضع الْقطْر ناجياً بدينِه من الفتن
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مل خيرجه مسلم، وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق ابن أيب صعصعة به، وجيوز حينئذ سؤال 

  .لغري ذلك كما صح به احلديث الوفاة عند حلول الفنت وإن كان قد ى عنه

  النهي عن متين املوت 

حدثنا حسن، حدثنا ابن هليعة، حدثنا ابن يونس، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا : وقال أمحد

ع عمله وإنه ال يتمنني أحدكُم املوت الَ يدعو بِه من قَبل أنْ يأتيه وإنه إذا مات انقط: "عليه وسلم أنه قال

  ".ال يزيد املؤمن عمره إال خرياً

والدليل على جواز سؤال املوت عند الفنت احلديث الذي رواه أمحد يف مسنده عن معاذ بن جبل يف حديث 

ةً فَتوفَّنِي إِلَيك اللَّهم اين اسألُك فعلَ اخلَيرات وأنْ تغفر يل وترحمنِي وإذا أردت بقوم فتن: "املنام الطويل وفيه

  ".غَيرمفْتون اللَّهم إِين أسألُك حبك وحب من يحبك وحب كُلِّ عمل يقربين إىل حبك

وهذه األحاديث دالة على أنه يأيت على الناس زمان شديد ال يكون للمسلمني مجاعة قائمة باحلق إما يف مجيع 

 .األرض وإما يف بعضها

  العلم مبوت العلماء رفع
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إنَّ اللَّه الَ يقْبِض : "وقد ثبت يف الصحيح، عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قّال

اسذَ النخات مالع قبه إذا مل يبِموت العلماء حىت إن العلم قبضي ناس ولكالن نم زِعهتناعاً يزانت ساَء العلمرؤ 

  ".جهاالً فَسئلُوا فَأفْتوا بغيرِ علم فَضلوا وأضلّوا

  إشارة نبوية إىل بقاء طائفة من األمة على احلق حىت تقوم الساعة 

ال تزال طائفةٌ من أمتي ظَاهرين على احلَق ال يضرهم من خذَلَهم وال من خالفهم حتى : "ويف احلديث اآلخر

  ".لَّه وهم كذلكيأتي أمر ال

  .ويف صحيح البخاري وهم على ذلك

  إشارة نبوية إىل أن اللّه سيبعث هلذه األمة كل مائة سنة من جيدد هلا أمر دينها 

حدثنا سلمان بن داود : قال عبد اهللا بن املبارك وغري واحد من األئمة وهم أهل احلديث، وقال أبو داود

أيب أيوب، عن شراحيل بن يزيد املغازي عن أيب علقمة عن أيب  النهري، حدثنا ابن وهب، حدثنا سعيد بن

إن اللَّه يبعثُ هلذه األمة على رأس كُل مائَة سنة من يجدد : "هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".لَها أمر دينها
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أنه موقوف عليه، وقد ادعى كل قوم تفرد به أبو داود، مث قال عبد الرمحن بن شريح مل يتحر شراحيل يعين 

يف إمامهم أنه املراد ذا احلديث، والظاهر واهللا أعلم أنه يعم مجلة أهل العلم من كل طائفة وكل صنف من 

أصناف العلماء من مفسرين وحمدثني وفقهاء وحناة ولغويني إىل غري ذلك من األصناف واهللا أعلم، وقوله يف 

ظاهر يف أن " هللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماءإن ا: "حديث عبد اهللا بن عمرو

  .العلم ال ينتزع من صدور الرجال بعد أن وهبهم اهللا إياه

  بعض أشراط الساعة اليت أخرب ا الرسول عليه السالم 

شعبة مسعت قتادة  وقد ورد يف احلديث اآلخر الذي رواه ابن ماجه عن بندار وحممد بن املثىن عن غندر عن

أال أحدثكم حديثاً مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال حيدثكم به : حيدث عن أنس بن مالك قال

أنَّ من أشراط الساعة أن يرفَع العلم ويظْهر اجلهل ويفْشو الزنا وتشرب اخلَمر : "مسعت منه؟ أحد بعدي

  ".ى النساُء حتى يكونَ خلمسني امرأةً قَيم واحدويذْهب الرجالُ وتبقَ

  .وأخرجاه يف الصحيحني من حديث غندر به

  رفع العلم من الناس يف آخر الزمان 
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حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، حدثنا أيب وكيع، عن األعمش عن شقيق، عن عبد اهللا : وقال ابن ماجه

يكون بني يدي الساعة أيام، يرفع فيها العلم ويرتل فيها : "وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  .، واهلرج القتل، وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث األعمش به"اجلهل، ويكثر فيها اهلرج

حدثنا أبو معاوية، عن أيب مالك األشجعي، عن ربعي بن خراش، عن حذيفة بن اليمان : وقال ابن ماجة

يدرس اِإلسالَم كَما يدرس وشي الثوبِ حتى ما يدرى صيام : "اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى: قال

ى والَ صالةٌ والَ نسك والَ صدقَةٌ ويسرِي النسيان على الكتابِ يف لَيلَة فَالَ يبقَى يف اَألرض منه آيةٌ وتبقَ

العجوز يقولون أَدركْنا أبانا على هذه الكَلمة ال إِله إالَّ اللَّه وهم ال طَوائف من الناس الشيخ الكبري و

يدرون ما صالَةٌ وال صيام وال نسك وال صدقَةٌ فَأَعرض عنه حذيفَة فَرددها عليه ثالثاً كلُّ ذلك يعرِض 

  ".صلةٌ تنجِيهم من النارِعنه حذيفةُ مث أقْبلَ علَيه يف الثالثة فقال فا

وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس يف آخر الزمان حىت إن القرآن يسري عليه النسيان يف املصاحف 

والصدور ويبقى الناس بال علم، وإمنا الشيخ الكبري والعجوز املسنة خيربان بأم أدركوا الناس وهم يقولون ال 

وجه التقريب إىل اهللا عز وجل فهي نافعة هلم وإن مل يكن عندهم من العمل إله إال اهللا فهم يقولوا على 

تنجيهم من النار حيتمل أن يكون املراد أا تدفع عنهم دخول النار بالكلية : الصاحل والعلم النافع غريها، وقوله

م، وحيتمل أن يكون ويكون فرضهم القول ارد لعدم تكليفهم باألفعال اليت مل خياطبوا ا واهللا تعاىل أعل

املعىن أا تنجيهم من النار بعد دخوهلا، وعلى هذا فيحتمل أن يكونوا من املراد بقوله تعاىل يف احلديث 

  .القدسي
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  ".وعزيت وجاللي ألخرِجن من النارِ من قَال يوماً من الدهرِالَ إِله إالَّ اللَّه"

تمل أن يكون أولئك قوماً آخرين واهللا أعلم، واملقصود أن العلم كما سيأيت بيانه يف مقامات الشفاعة، وحي

يرفع يف آخر الزمان ويكثر اجلهل، ويف هذا احلديت إخبار بأنه يرتل اجلهل أي يلهم أهل ذلك الزمان اجلهل 

الدنيا  وذلك من اخلذالن نعوذ باهللا منه، مث ال يزالون كذلك يف تزايد من اجلهالة والضاللة إىل أن تنتهي احلياة

الَ تقُوم الساعةُ علَى أحد يقُولُ اللَّه اللَّه والَ تقوم : "كما جاء يف احلديث ما أخرب به الصادق املصدوق يف قوله

 ".إِالَّ على شرارِ الناس

  ذكر شرور حتدث يف آخر الزمان

  وإن كان قد وجد بعضها يف زماننا أيضاً 

  إشارة نبوية إىل بعض شرور ستكون 

قال أبو عبد اهللا بن ماجة رمحه اهللا يف كتاب الفنت من سننه، حدثنا حممود بن خالد الدمشقي، حدثنا 

سليمان بن عبد الرمحن أيب أيوب، عن ابن مالك، عن أبيه، عن عطاء بن أيب رباح، عن عبد اهللا بن عمر 

خر الزمان وإن كان قد ذكر شرور حتدث يف آ: أقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال

  .وجد بعضها يف زماننا أيضاً

يف قوم قط يا معشر املُهاجرين خمس خصال إِذَا ابتليتم بِهِن وأعوذُ بِاللَّه أنْ تدرِكُوهن لَم تظْهر الفَاحشة "
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اليت ملْ تكُن م ا فيهم الطاعونُ واألوجاعوا بِها إال فَشنلعى يوا حتصقنا، ومل يوضت يف أسالفهم الذين مض

قَطْر املكيالَ إِالَّ أخذُوا بالسنِني وشدة املَؤونة وجورِ السلطان عليهم، ومل يمنعوا زكاةَ أمواهلم إِالَّ منِعوا آلْ

ه وعهد رسوله إِالَّ سلَّطَ عليهِم عدواً من غَيرِهم من السماِء، ولَوال البهائم لَم يمطَروا ولَم ينقَضوا عهد اللَّ

فأخذُوا بعض ما يف أيديهِم وما مل تحكم أئمتهم بكتابِ اللَّه وسخروا مبا أنزلَ اللَّه إال جعلَ اهللا بأسهم 

  ".بينهم

احل بن عبد اهللا، حدثنا الفرج بن فضالة الشامي، حدثنا ص: تفرد به ابن ماجه وفيه غرابة، وقال الترمذي

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب قال

ال قَالَ إِذا كان املَغنم دو؟ إِذا فعلت أميت خمس عشرةَ خصلَةَ حلَّ فيها البالء قيلَ وما هي يا رسول اهللا"

واألمانةُ مغنماً والزكاة مغرماً وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقَه وجفا أباه، وارتفعت األصوات 

يف املساجِد وكان زعيم القوم أرذَلَهم وأكْرم الرجلُ مخافَةَ شره وشربت اخلمر ولُبِس احلَرير واختذَت 

ولَع ازفعوالْم ناتخاًالقَيفاً أَو مسسراَء أو خمرِحياً ح كذل دنوا عبقترهلَا فَلْيأو ةاألم ههذ آخر ن."  

  هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث علي إال من هذا الوجه، وال نعلم أحداً: مث قال الترمذي

فيه بعض أهل العلم  روى هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أيب الفرج بن فضالة، وقد تكلم

حدثنا حممد بن : من قبل حفظه، وقد روى عنه وكيع وغري واحد من األئمة، وقال احلافظ أبو بكر البزار

احلسني القيسي، حدثنا يونس بن أرقم، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن بن حسن، عن زيد بن علي 

ى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صل: بن احلسني، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أيب طالب قال

صالة الصبح فلما صلى صالته ناداه رجل مىت الساعة فزبره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانتهره وقال 

تبارك رافعها ومدبرها مث رمى ببصره إىل األرض فقال : اسكت حىت إذا أسفر رفع طرفه إىل السماء فقال

السائل عن الساعة فجثا الرجل على ركبتيه فقال أنا بأيب أنت وأمي تبارك داحيها وخالقها، مث قال أين 

ذلك عند حيف األئمة وتصديق بالنجوم وتكذيبٍ بالْقدرِ، وحىت تتخذ األمانة مغنماً : "سألتك فقال

  ".والصدقَةُ مغرماً والفاحشةُ زيادة فَعند ذلك هلَك قَومك

ن هذا الوجه، ويونس بن أرقم كان صادقاً وروى عنه الناس وفيه ثقة شديدة، مث قال البزار ال نعرفه إال م

حدثنا علي بن حممد، أخربنا حممد بن يزيد عن املسلم بن سعيد عن رميح احلذامي عن : مث قال الترمذي

مغرماً وتعاّلَم إذا اتخذَ الغنِي واألمانةُ مغنماً والزكاة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال

 يف املساجِد األصوات رتاه، وظهى أبوأقص ى صديقهنوأد هأم ه وعنلغري الدين، وأطاع الرجلُ امرأت
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 ،واملَعازف اتنوظهرت اْلقَي ،القوم أرذهلمِ وأكرم الرجلُ خمافةَ شره وكان زعيم مالقبيلَةَ فاسقُه وساد

نولَع ،اخلمور ترِبوش  قبوا عند ذلك رحياً محراء وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآياتترلَها فلْيأو ةر هذه األمآخ

  ".تتابع كنِظام بال قُطع سلكُه فَتتابع

حدثنا عباد بن يعقوب الكويف، حدثنا عبد اهللا بن . هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: مث قال

هالل بن يساف، عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  عبد القدوس عن األعمش، عن

: قال؟ يف هذه األمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من املسلمني ومىت ذلك يا سول اهللا: "وسلم قال

اخلمور رِبتوش القيانُ واملعازف إذا ظهرت."  

رمحن بن سابط عن النيب صلى اهللا مث قال هذا حديث غريب، وروي هذا احلديث عن األعمش عن عبد ال

حدثنا موسى بن عبد الرمحن الكندي، حدثنا زيد بن احلباب، أخربين : عليه وسلم مرسالً، وقال الترمذي

إذا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: موسى بن عبيدة، أخربين عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال

  ".ابناُء امللوك فارس والروم سلط اللَّه شرارها على خيارِهامشت أميت الْمطيطَى وجرفَها 

حديث غريب، وقد رواه أبو معاوية عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر 

  .فذكره وال نعرف له أصالً

أيب هريرة عن  وثبت يف الصحيحني، وسنن النسائي، واللفظ له من طريق عبد اهللا بن طاوس، عن أبيه، عن

، ويف "حنن اآلخرون األولون يوم القيامة، حنن أول الناس دخوالً إىل اجلنة: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

: صحيح مسلم، من طريق جرير، عن األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

، احلديث، روى احلافظ الضياء من طريق عبد اهللا "نةوأول من يدخل اجل؟ حنن اآلخرون األولون يوم القيامة"

بن حممد بن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن عمر بن اخلطاب، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

، ويف "إن اجلنة حرمت على األنبياء كلهم حىت أدخلها، وحرمت على األمم حىت تدخلها أميت: "وسلم قال
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يب خالد الداالين، موىل جعدة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، سنن أيب داود، من حديث أ

يا رسول اهللا، وددت أين معك : ، فقال أبو بكر"أتاين جربيل، فأراين باب اجلنة الذي يدخل منه أميت: "قال

". ة من أميتأما إنك يا أبا بكر أول من يدخل اجلن: "حىت أنظر إليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أدخل من ال حساب عليه، من أمتك من الباب األمين، وهم شركاء الناس يف : فيقول اهللا: وثبت يف الصحيح

قال رسول : بقية األبواب، ويف الصحيحني من حديث الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة قال

هللا دعي من أبواب اجلنة، وللجنة أبواب، فمن من أنفق زوجني من ماله يف سبيل ا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كان من أهل الصالة يدعى من باب الصالة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من 

واهللا يا : أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، فقال أبو بكر

: قال؟ دعي من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد، يا رسول اهللا رسول اهللا، ما على أحد من ضرورة

أن رسول اهللا صلى : ، ويف الصحيحني من حديث أيب حازم، عن سهل بن سعد"نعم، وأرجو أن تكون منهم

يف اجلنة مثانية أبواب، باب منها يسمى الريان، ال يدخله إال الصائمون فإذا دخلوا منه : "اهللا عليه وسلم قال

 ".ق فلم يدخل منه أحد غريهمأغل

  ذكر دخول الفقراء اجلنة قبل اَألغنياء
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حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، أن : قال أمحد

تدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو مخسمائة : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حسن صحيح، وله : أخرجه الترمذي، وابن ماجه، من حديث حممد بن عمرو، قال الترمذي، و"عام

طرق عن أيب هريرة، فمن ذلك ما رواه الثوري، عن حممد بن زيد، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، عن 

 إن فقراء املؤمنني يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا أبو عبد الرمحن، حدثنا حيوة هو ابن شريح، أخربين : ، احلديث بطوله، وقال أمحد"مخسمائة عام

مسعت عبد اهللا بن عمر، يقول مسعت رسول اهللا صلى : أنه مسع أبا عبد الرمحن احلبلي، يقول: أبو هانئ

، "بأربعني خريفاً - يعين إىل اجلنةإن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة، : "اهللا عليه وسلم يقول

حدثنا حسني، هو ابن حممد، : وكذا رواه مسلم، من حديث أيب هاىنء محيد بن هاىنء، به، وقال أمحد

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا داود، هو ابن نافع، عن مسلم بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال

من غين، ومؤمن فقري، كانا يف الدنيا، فأدخل الفقري اجلنة، التقى مؤمنان على باب اجلنة، مؤ: "عليه وسلم

واهللا لقد ؟ يا أخي، ماذا حبسك: وحبس الغين، ما شاء اهللا أن حيبس، مث أدخل اجلنة، فلقيه الفقري، فقال

أي أخي، إين حبست بعدك حمبساً فظيعاً كريهاً، ما وصلت إليك : احتبست حىت خفت عليك، فيقول

، وثبت يف "رق ما لو ورده ألف بعري كلها أكلت محضاً لصدرت عنه راويةحىت سال مين من الع

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الصحيحني من حديث أيب عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد

قمت على باب اجلنة، فإذا عامة من دخلها املساكني، وقمت على باب النار، فإذا عامة من يدخلها "

صحيح البخاري، من حديث مسلمة بن زرير، عن أيب رجاء، عن عمران بن حصني مثله، ، ويف "النساء

رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أيب رجاء، عمران بن ملحان، عن عمران بن حصني، مسعت 

نظرت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ونظرت يف النار : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

، وروى مسلم عن شيبان بن فروخ، عن أيب األشهب، عن أيب رجاء، عن ابن "ت أكثر أهلها النساءفرأي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اطلع يف النار، فرأى أكثر أهلها النساء، واطلع يف اجلنة، فرأى : عباس

  .أكثر أهلها الفقراء

صاحل املزي عن سعيد احلريري عن أيب وقد رواه مالك عن حيىي بن سعيد مرسالً، مث روى من حديث 

إذا كان أمراؤكم خياركم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عثمان اهلروي عن أيب هريرة قال

ونقباؤكم مسحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر األرض خري لكم، وإذا كان أمراؤكم شراركم 
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  ".كم من ظهرهاوأغنياؤكم خبالءكم وأموركم إىل نسائكم فبطن األرض خري ل

مث قال غريب ال نعرفه إال من حديث صاحل املزي وله غرائب ال يتابع عليها وهو رجل صاحل، وقال اِإلمام 

حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عباد بن عباد، عن خالد بن سعيد، عن أيب الرداد، عن أيب سعيد : أمحد

بن مضر عباد اهللا حىت ال يعبد اللَّه ولَيضرِبنهم لَتضرِ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلدري قال

  ".املؤمنون حتى ال يمنعوا

حدثنا عبد الصمد، حدثنا محاد يعين ابن سلمة عن أيوب عن أيب : قال أمحد. تفرد به أمحد من هذا الوجه

  ".الناس يف املساجد ال تقوم الساعة حىت يتباهى: "قالبة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث محاد بن سلمة، عن أيوب، عن أيب قالبة

وسيأيت ذكر . عبد اهللا بن زيد اجلرمي، زاد أبو داود عن قتادة كالمها عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا : وقال اِإلمام أمحد". رت القلوبوتزخرفت احملاريب وخن: "أشراط الساعة يف حديث ابن مسعود وفيه

كنا : يزيد بن مروان، أخربنا شريك بن عبد اهللا، عن عثمان بن عمر، عن زادان أيب عمر، عن عليم قال

ال أعلمه إال عنس الغفاري : جلوساً على سطح معنا رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يزيد

أمل يقل ؟ يا طاعون خذين قاهلا ثالثاً فقال له عليم مل تقول هذا والناس خيرجون يف الطاعون، فقال عنس

: فقال" ال يتمنى أحدكم املوت فإنّ عنده انقطاع عمله وال يرد فَيستعتب: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الشرط وبيع احلكم  بادروا باملوت إمرةَ السفهاء وكثرةَ: "إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

واستخفاف الذَم وقطيعةَ الرحم ووجود فئَة يتخذون القرآنُ مزامري يقدمونه للناس يلهوم به وإن كانوا أقلَّ 

 .تفرد به أمحد". منهم فقهاً



 ٣٨

   لصف

  ذكر املهدي

ذي تزعم الذي يكون يف آخر الزمان وهو أحد اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني وليس باملنتظر ال

  الروافض وترجتي ظهوره من سرداب يف سامراء فإِن ذاك ما ال حقيقة له وال عني وال أثر 

أما ما سنذكره فقد نطقت به األحاديث املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  .ذلك األحاديثيكون يف آخر الدهر وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن مرمي كما دلت على 

  بعض ما ورد يف ظهور املهدي من اآلثار 

حدثنا قطر عن القاسم بن أيب برة عن أيب : حدثنا حجاج وأبو نعيم قاال: قال اِإلمام أمحد بن حنبل

لو مل يبق من الدنيا إال يوم : "الطفيل قول حجاج مسعت علياً يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ميألها عدالً كما ملئت جوراً لبعث اهللا رجالً منا

قال أبو نعيم رجالً مين، وقال مرة يذكره عن حبيب عن أيب الطفيل عن علي عن النيب صلى اهللا عليه 

حدثنا : وقال اِإلمام أمحد. ورواه أبو داود، عن عثمان بن أيب شيبة، عن أيب نعيم الفضل بن دكني. وسلم

قال رسول اهللا : بن حممد بن احلنفية عن أبيه عن علي قال فضل بن دكني، حدثنا يس العجلي عن إبراهيم

  ".املهدي منا أهلَ البيت يصلحه اللَّه يف ليلة: "صلى اهللا عليه وسلم

رواه ابن ماجه عن عثمان بن أيب شيبة عن أيب داود اجلربي عن يس العجلي وليس يس بن معاذ الزيات 

منه وقال أبو داود حديث عن هارون بن املغرية حدثنا عمر بن أيب فهو ضعيف ويس العجلي هذا أوثق 



 ٣٩

قال علي ونظر إىل ابنه احلسن فقال إن ابين هذا سيد كما : قيس عن شعيب بن خالد عن أيب إسحاق قال

مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم 

 يشبهه يف اخللق مث ذكر قصة ميأل األرض عدالً وقد عقد أبو داود السجستاين رمحه يشبهه يف اخللق وال

اهللا كتاب املهدي مفرداً يف سننه فأورد يف صدره حديث جابر بن مسرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

: ويف رواية". ليه األمةال يزال هذا الدين قائماً حىت يكون عليكم اثْنا عشرَ خليفةً كُلُّهم جتتمع ع: "وسلم

فكبر الناس وضجوا مث قال كلمةً خفيفة فقلت أليب : قال" ال يزال هذا الدين عزيزاً إىل اثين عشر خليفة"

مث "قال ؟ كلهم من قريش ويف رواية قال فلما رجع إىل بيته أتته قريش فقالوا مث يكون ماذا: قال؟ ما قال

سفيان الثوري، وأيب بكر بن عباش، وزائدة، وقطر، وحممد مث روى أبو داود من حديث ". تكون الفرج

بن عبيد وكلهم عن عاصم بن أيب النجود وهو ابن دلة، عن زر بن حبيش، عن عبد اهللا هو ابن عبد اهللا 

لو مل يبق من الدنيا إال يوم قال زائده لطول اهللا ذلك : "بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

: يبعث فيه رجل مني أو من أهل بييت يواطئُ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب زاد من حديث قطراليوم حىت 

  ".ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئَت ظلماً وجوراً"

ال تذهب أو ال تنقضي الدنيا حىت ميلك العرب رجلٌ من أهل بييت يواط امسه : "وقال يف حديث سفيان

  ".امسي

اه أمحد، عن عمر بن عبيد وعن سفيان بن عيينة، ومن حديث سفيان الثوري كلهم عن عاصم وهكذا رو

ويف الباب عن علي وأيب سعيد وأم : قال الترمذي. به رواه الترمذي من حديث السنانيني وقال حسن صحيح

ينة، عن عاصم، سلمة وأيب هريرة، مث قال الترمذي حدثنا عبد اجلبار بن العالء العطار، حدثنا سفيان بن عي

  ".يلي رجل من أهل بييت يواطىء امسه امسي: "عن زر، عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

لو مل يبق من الدنيا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأخربنا أبو عاصم عن أيب هريرة قال: قال عاصم

. هذا حديث حسن صحيح" بييت يواطىء امسه امسيإال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت يلي الرجل من أهل 



 ٤٠

حدثنا سهل بن متام بن بريع، حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن أيب نصرة، عن أيب سعيد : وقال أبو داود

املهدي مين أجلى اجلبهة أقنى األنف ميأل األرض قسطاً وعدالً : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".وجوراً ميلك سبع سنِني كما ملئت ظلماً

وقال أبو داود حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم جعفر الرقي حدثنا أبو املليح احلسن بن عمر 

عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن املسيب عن أم سلمة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ". من ولد فاطمةاملهدي من عتريت: "وسلم يقول

مسعت أبا املليح يثين على علي بن نفيل ويذكر فيه صالحاً، ورواه ابن ماجه عن أيب : قال عبد اهللا بن جعفر

حدثنا : بكر بن أيب شيبة، عن أمحد بن عبد امللك، عن أيب املليح الرقي، عن زياد بن بيان به، وقال أبو داود

ثين أيب، عن قتادة، عن صاحل بن اخلليل، عن صاحب له عن أم حممد بن املثىن، حدثنا معاذ بن هشام، حد

يكون اختالف عند موت خليفة : "سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فيخرج رجل من أهل املدينة هارباً إىل مكَّة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بني 

قام ويبعث إليه بعثٌ من الشام فَتخسف م البيداُء بني مكة واملدينة واملقام ويبعث إليه بعث من الركن وامل

الشام فَتخسف م البيداُء بني مكّةَ واملدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق 



 ٤١

 شأ رجل من قريش أخواله كَلْبنةُ فيبايعونه، مث يبثُ كَلبٍ واخلَيعرونَ عليهم وذلك بظْهثُ إليهم بعثاً فَيعبفي

ملن مل يشهد بيعه كلب، فيقسم املال ويعملَ يف الناس سنة نبيه ويلقى اِإلسالم جبرانه إىل األرض، فيلبث سبع 

  ".سنني مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون

ا عمر بن أيب قيس، عن مطرف بن طريف، عن أيب احلسن، وقال أبو داود، قال هارون يعين ابن املغرية، حدثن

خيرج رجل من وراء النهر يقال له : "عن هالل بن عمرو مسعت علياً يقول قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

احلارث بن حران على مقدمة رجل يقال له منصور يوطىء أو ميكن آلل حممد كما مكنت قريش لرسول اهللا 

  ".ت على كل مؤمن نصرته أو قال إجابتهصلى اهللا عليه وسلم وجب

حدثنا أبو صاحل عبد الغفار : حدثنا حرملة بن حيىي املصري وإبراهيم بن سعيد اجلوهري قاال: وقال ابن ماجه

بن داود احلراين، حدثنا ابن هليعة عن أيب زرعة عن عمرو بن جابر احلضرمي عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء 

 ".خيرج ناس من املشرق فيوطئون للمهدي يعين سلطانه: "هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: الزبيدي قال

  إِخبار الرسول عليه السالم ببعض ما سيالقي آل بيته الكرام من متاعب وأهوال 

حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا علي بن صاحل، عن يزيد بن : وقال ابن ماجه

بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يم، عن علقمة، عن عبد اهللا قالأيب زياد، عن إبراه



 ٤٢

إنا أهلُ بيت اختار : "فقلت ما نزال نرى يف وجهك شيئاً نكرهه فقال: اغْرورقت عيناه وتغري لونه قال

وم من قبل املشرق اهللا لنا اآلخرةَ على الدنيا وإن بييت سيلقَون بعدي بالء وتشريداً وتطريداً حىت يأيت ق

معهم رايات سود فيسألون اخلبز فال يعطَونه فيقاتلون فَينصرون فيعطَونَ ما سأَلوا فال يقْبلُونه حىت 

يدفعوها إىل رجل من أهل بييت فيمألها قسطاً كما ملئَت جوراً، فمن أدرك ذلك منكم فليأم ولوحبواً 

  ".على الثلج

شارة إىل بين العباس كما تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر ابتداء دولتهم يف سنة اثنتني ففي هذا السياق إ

وثالثني ومائة، وفيه داللة على أن املهدي يكون بعد دولة بين العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية 

ذلك يف فاطمة بنت الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث من ولد احلسن واحلسني، كما تقدم النص على 

حدثنا حممد بن حيىي وأمحد بن : وقال ابن ماجه. احلديث املروي عن علي بن أيب طالب واهللا تعاىل أعلم

يوسف قاال، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد اخلزاعي أيب قالبة عن أيب أمساء الرحيب عن 

زِكمِ ثالثةُ كلَّهم ابن خليفة ال يصري إىل يقْتلُ عند كن: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثوبان قال

واحد منهم مث تطْلُع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلونكم قتاالً مل يقاتله قوم، مث ذكر شيئاً ال أحفظه 

  ".قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة اهللا املهدي

صحيح، والظاهر أن املراد بالكرت املذكور يف هذا السياق كرت الكعبة تفرد به ابن ماجه، وهذا إسناد قوي 

يقتل عنده ليأخذه ثالثة من أوالد اخللفاء حىت يكون آخر الزمان فيخرج املهدي ويكون ظهوره من بالد 

املشرق ال من سرداب سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه اآلن وهم ينتظرون خروجه 

مان، فإن هذا نوع من اهلذيان وقسط كثري من اخلذالن وهوس شديد من الشيطان إذ ال دليل يف آخر الز

  .عليه وال برهان ال من كتاب وال من سنة وال من معقول صحيح وال استحسان

حدثنا قتيبة، حدثنا رشيد بن سعد، عن يونس بن شهاب الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، : وقال الترمذي

خيرج من خراسانَ رايات سود فال يردها شيء : "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: عن أيب هريرة قال

  ".حتى تنصب بإيلياء

هذا حديث غريب وهذه الرايات السود ليست هي اليت أقبل ا أبو مسلم اخلراساين فاستلهب ا دولة 

املهدي وهو حممد بن عبد اهللا بين أمية يف سنة اثنتني وثالثني ومائة، بل رايات سود أخر تأيت بصحبة 

العلوي الفاطمي احلسين رضي اهللا عنه يصلحه اهللا يف ليلة أي يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد إن 

مل يكن كذلك، ويؤيده بناس من أهل املشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه وتكون رايام 



 ٤٣

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت سوداء يقال هلا العقاب، سوداء أيضاً وهو زي عليه الوقار ألن راية رسو

وقد ركزها خالد بن الوليد على الثنية اليت هي شرقي دمشق حني أقبل من العراق فعرفت الثنية ا فهي 

اآلن يقال هلا ثنية العقاب، وقد كانت عذاباً على الكفرة من نصارى الروم والعرب ووطدت حسن 

ؤمنني من املهاجرين واألنصار وملن كان معهم وبعدهم إىل يوم الدين وهللا احلمد، العاقبة لعباد اهللا امل

وكذلك دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح إىل مكة وعلى رأسه املغفر وكان أسود ويف 

رواية كان متعمماً بعمامة سوداء فوق البيضة صلوات اهللا وسالمه عليه، واملقصود أن املهدي املمدوح 

املوعود بوجوده يف آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره من ناحية املشرق ويبايع له عند البيت كما 

  .دل على ذلك نص احلديث، وقد أفردت يف ذكر املهدي جزءاً على حدة وهللا احلمد

حدثنا نصر بن علي اجلهضمي، حدثنا حممد بن مروان العقيلي، حدثنا عمارة بن : وقال ابن ماجه أيضاً

 حفصة، عن زيد العمي، عن أيب الصديق الناجي، عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيب

يكون يف أميت املهدي إن قصر فسبع وإالّ فتسع تنعم فيها أميت نعمة مل يسمعوا مبثلها قط تؤيت : "قال

  ".ي أعطين فيقول خذاألرض أكلها وال يدخر منها شيء واملال يومئذ كروس يقوم الرجل فيقول يا مهد

حدثنا حممد بن يسار، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة مسعت زيداً العمي، مسعت أبا : وقال الترمذي

خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نيب اهللا صلى اهللا : الصديق الناجي حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال

أو سبعاً أو تسعاً جييء إليه الرجل فيقول يا مهدي  إن يف أميت املهدي خيرج يعيش مخساً: "عليه وسلم فقال

هذا حديث حسن، وقد روي من غري وجه عن النيب ". أعطين قال فيحثي له يف ثوبه ما استطاع أن حيملها

صلى اهللا عليه وسلم، وأبو الصديق الناجي امسه بكر بن عمرو، ويقال بكر بن قيس، وهذا يدل على أن أكرب 

ويف زمانه تكون . أو سبع، ولعله هو اخلليفة الذي حيثي املال حثياً واهللا تعاىل أعلم مدته تسع وأقلها مخس

الثمار كثرية والزروع غزيرة واملال وافراً والسلطان قاهراً والدين قائماً والعدو راغماً واخلري يف أيامه دائماً، 



 ٤٤

خالد بن سعيد، عن أيب الوداك، عن  حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عباد بن عباد، وحدثنا: وقال اِإلمام أمحد

لوال شيء مسعته : قال رجل واهللا ما يأيت علينا أمري إال وهو شر من املاضي، قال أبو سعيد فقلت: أيب سعيد

إن من : "من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقلت مثل ما يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

واً وال يعده يأتيه الرجل فيسأله فيقول خذ فيبسط ثوبه فيحثو فيه وبسط رسول أمرائكم أمرياً حيثو املال حث

اللّه صلى اهللا عليه وسلم ملحفة غليظة كانت عليه حيكى صنع الرجل مث مجع عليه أكتافها قال فيأخذه مث 

  ".ينطلق

ن عبد اهللا اجلنيد، حدثنا هدبة بن عبد الوهاب، حدثنا سعد ب: تفرد به أمحد من هذا الوجه، وقال ابن ماجه

عن جعفر، عن علي بن زياد اليماين، عن عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس 

حنن ولد عبد املطلب سادة أهل اجلنة أنا ومحزة : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن مالك قال

يف هذا . كذا وقع يف سنن ابن ماجه: و احلجاج املزيقال شيخنا أب" وعلي وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي

قلت وكذا أورده البخاري يف التاريخ، . اِإلسناد علي بن زياد اليماين، والصواب عبد اهللا بن زياد السحيمي

وابن حامت يف اجلرح والتعديل وهو رجل جمهول وهذا احلديث منكر، فأما احلديث الذي رواه ابن ماجه يف 

حدثنا يونس بن عبد األعلى، حدثنا حممد بن إدريس الشافعي، حدثين حممد بن : ه اهللاسننه حيث قال رمح
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ال : "خالد اجلندي، عن أبان بن صاحل، عن احلسن، عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ال على شرار الناس، وما يزداد األمر إال شدة، وال الدنيا إال إدباراً، وال الناس إال شحاً، وال تقوم الساعة إ

، فإنه حديث مشهور مبحمد بن خالد اجلندي الصنعاين املؤذن شيخ الشافعي، "املهدي إال عيسى ابن مرمي

وقد روى عنه غري واحد أيضاً وليس هو مبجهول كما زعمه احلاكم، بل قد روى عن ابن معني أنه وثقه، 

احلسن البصري مرسالً، وذكر شيخنا يف التهذيب ولكن من الرواة من حدث به عنه أبان عن أيب عياش عن 

كذب علي يونس بن عبد األعلى الصديف ويونس من : عن بعضهم أنه رأى الشافعي يف املنام وهو يقول

الثقات ال يطعن فيه مبجرد منام، وهذا احلديث فيما يظهر بادىء الرأي خمالف لألدحاديث اليت أوردناها يف 

ابن مرمي، أما قبل نزوله فظاهر واهللا أعلم، وأما بعده فعند التأمل ال منافاة بل إثبات أن املهدي غري عيسى 

يكون املراد من ذلك أن يكون املهدي حق املهدي هو عيسى ابن مرمي وال ينفي ذلك أن يكون غريه مهدياً 

 .أيضاً، واللّه أعلم

  ذكر أَنواع من الفنت وقعت وستكثر وتتفاقم يف آخر الزمان

  فسدون هلك اجلميع وإن كان فيهم الصاحلون إذا كثر امل
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حدثنا مالك بن إمساعيل، حدثنا ابن عيينة أنه مسع الزهري يروي عن عروة عن زينب بنت : قال البخاري

أم سلمة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش أا قالت استيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم من النوم 

ه ويلُ للعرب من شر قد اقترب فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثْل ال إله إِال اللَّ: "حممراً وهو يقول

  ".نعم إِذا كثر اخلَبث: قال؟ أو نهلك وفينا الصاحلون؟ هذه وعقد تسعني أو مائة قيل

عقد سفيان بيده عشرة، وكذلك رواه : وهكذا رواه مسلم، عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة، وقال

وحلق بإصبعيه اِإلام واليت تليها، مث رواه عن أيب : وقال. لة، عن ابن وهب، عن يونس الزهري بهعن حرم

بكر، عن ابن أيب شعبة وسعيد بن عمرو وزهر بن حرب وابن أيب عمر، عن سفيان، عن الزهري، عن عروة، 

أربع صحابيات رضي  عن زينب، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب فاجتمع فيه تابعيان وزينبان وزوجتان

  .اهللا عنهن

حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن : وقال البخاري

". فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب به تسعني: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

الفراسية أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه  وروى البخاري من حديث الزهري، عن هند بنت احلارث

وماذا ؟ سبحانَ اللَّه ماذا أنزِل الليلةَ من اخلزائن: "وسلم قالت استيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم فزعاً يقول

 ".رب كاسية يف الدنيا عاريةٌ يف اآلخرة؟ من يوقظ صواحب احلجرات لكَي يصلِّني؟ أَنزل اهللا من الفنت

  إشارة نبوية إىل تغلغل الفنت يف األوساط اِإلسالمية 
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أشرف النيب صلى اهللا عليه : مث روى البخاري ومسلم من حديث الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد قال

فإين ألرى الفتن تقع خاللَ بيوتكم : ال، قال: قالوا؟ هلْ ترون ما أرى: "وسلم على أطم من أطام املدينة فقال

  ".ع املطَركَوقْ

يتقارب الزمانُ : "وروي من حديث الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

جويكثر اهلر وتظهر الفنت قَى الشحبيالعلم و قُصنالقتلُ القتلُ: قال؟ قالوا يا رسول اهللا إِميا هو. وي."  

هريرة، مث رواه من حديث األعمش، عن سفيان، عن عبد اهللا بن ورواه أيضاً عن الزهري، عن محيد، عن أيب 

  .مسعود وأيب موسى

  كل زمن ميضي هو خري من الذي يليه 

أتينا أنس بن مالك : حدثنا حممد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الزبري، عن عدي قال: وقال البخاري

لى الناس زمان إال الذي بعده شر منه حىت اصربوا فإنه ال يأيت ع: "فشكونا إليه ما نلقى من احلَجاج، فقال

وروي عن الترمذي من حديث الثوري فقال حسن ". تلقوا ربكم مسعت هذا من نبيكم صلى اهللا عليه وسلم

  .صحيح، وهذا احلديث يعرب عنه العوام فيما يوردونه بلفظ آخر كل عام ترذلون



 ٤٨

  لبعد عنها إشارة نبوية إىل ما سيكون من فنت شديدة تقتضي احلذر منا وا

قال : وروى البخاري ومسلم من حديث الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال

ستكونُ فنت القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وملسلم عن ". فْه فمن وجد فيها ملْجأ أو معاذاً فَلْيعد بهواملاشي فيها خري من الساعي من يشرف هلا تستشرِ

  .أيب بكرة حنوه بالبسط منه

  رفع األمانة من القلوب 

: حدثنا حممد بن كثري، حدثنا سفيان، حدثنا األعمش، عن زيد بن وهب، حدثنا حذيفة قال: وقال البخاري

إن األمانة نزلت : "ا وأنا أنتظر اآلخر حدثنا قالحدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثني رأيت أحدمه

ينام : "يف جذور قلوب الرجال مث نزل القرآن فعلموا من القرآن مث علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال

ثلَ أَثَرِ الْوكْتها ماألمانة من قلبه فيظَلُ أَثر ضقْبةَ فتمورها مثل أثر ، مث ينام النومة فتقبض فيبقى أث"الرجل الن

اْل كَجمرٍ دحرجته على رجلك فَنفَطَ، فَتراه منتبِراً ليس فيه شيُء فيصبح الناس فيتبايعون وال يكاد أحد 

يؤذي األمانةَ، فيقال إن يف بين فالن رجالً أميناً، ويقال للرجل ما أَعقَله وما أَظْرفَة وما أَجلَده وما يف قلبه 
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حبة خردلَ من إِميان، ولقد أَتى علي زمان وما أبايل أَيكم بايعت، فإِن كان مسلماً رده علي اِإلسالم، مثقالُ 

  ".وإِن كان نصرانياً أَو يهودياً رده علي ساعيه، وأَما اليوم فما كنت أَبايع إِالَّ فالناً وفالناً

  .البخاري من حديث الزهري عن سامل عن أبيه ورواه مسلم من حديث األعمش به، ورواه

  إشارة نبوية إىل أن الفتنة ستظهر من جهة املشرق 

ومن حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام إىل جنب املنرب وهو 

  ".قال قَرنُ الشمسأال إِنَّ الفتنةَ هاهنا من حيث يطلع قرنُ الشيطان أَو : "مستقبل املشرق فقال

ورواه مسلم من حديث الزهري وغريه، عن سامل به، ورواه أمحد من طريق عبد اهللا بن دينار، والطرباين من 

 .رواية عطية كالمها عن عبد اهللا

  إشارة نبوية إىل أن الفساد سيكثر حىت ليغبط األحياء األموات 

مسعت رسول : ناد، عن األعرج، عن أيب هريرة قالحدثنا إمساعيل، حدثين مالك، عن أيب الز: وقال البخاري

  ".ال تقوم الساعة حىت مير الرجلُ بِقَبر الرجل فَيقُولَ يا ليتين مكانه: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  إشارة نبوية إىل عودة الصنمية قبل قيام الساعة إىل بعض أحياء العرب 
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: أخربين سعيد بن املسيب أنا أبا هريرة قال. عن الزهري حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب،: قال البخاري

ال تقوم الساعةُ حىت تضطَرِب أَليات نساَء دوسٍ على ذي : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".اخلَلَصة، وذو اخللصة طاغيةُ دوس الذي كانوا يعبدون يف اجلاهلية

ر عنه األرض العربية من ثروات هائلة وما سيكون هلذه إخبار الرسول عليه السالم مبا ستتفج

  الثروات من إثارة الشقاق وأسباب الرتاع والقتال بني الناس 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد الكندي، عن عقبة بن خالد، حدثنا عبيد اهللا عن حبيب بن عبد : وقال البخاري

يوشك الفرات : "هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: الرمحن، عن جده حفص بن عاصم، عن أيب هريرة قال

َ فال يأخذْ منه شيئاً   ".أَن يحِسر عن كرت من ذهب فمن حضر

حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله : وحدثنا عبد اهللا: قال عقبة

  ".يحِسرعن جبل من ذَهب: "إال أنه قال

مسلم من حديث عقبة بن خالد من الوجهني، مث رواه عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرمحن، وكذلك رواه 

ال تقوم الساعة حىت يحِسر : "عن سهل، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



 ٥١

وتسعون ويقول كلُّ رجل منهم لعلي  الفرات عن جبل من ذهب يقْتتل الناس علَيه فَيقْتلُ من كُلِّ مائة تسعةٌ

  ".أَكون أَنا الَّذي أَنجو

: كنت واقفاً مع أيب بن كعب يف ظل أجم حسان فقال: مث روى من حديث عبد اهللا بن احلارث بن نوفل قال

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ال يزالط الناس خمتلفة أعناقهم يف طلب الدنيا قلت أجل قال

يوشك الفرات أَن يحِسر عن جبل من ذهبِ فإِذا امسع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لَئن تركْنا ": يقول

  ".الناس يأخذون منه لَيذْهبن به كلِّه، قال فَيقْتتلون عليه فَيقْتل من كُلِّ مائَة تسعةٌ وتسعون

 قبل قيام الساعة وإىل مفاجأة الساعة للناس وهم عنها إشارة نبوية إىل ظهور كثري من الدجالني

  الهون غافلون 

حدثنا أبواليمان، أخربنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرمحن، عن أيب هريرة أن : وقال البخاري

ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

دعوامهَا واحدة، وحىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني كلٌّ يزعم أنه رسول اهللا صلى اهللا  عظيمة

عليه وسلم وحىت يقْبض العلم وتكْثر الزالزلُ ويتقَارب الزمانُ وتظْهر الفنت ويكْثر الْهرج وهو الْقَتلُ، 

ال من يقْبل صدقَتة وحىت يعرضه فيقول الذي يعرضة عليه ال أَرب وحىت يكثر فيكم املالُ حىت يهِم رب امل

 ه، وحىت تطلعوحىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول يا ليتين مكان ،يف البنيان لَ الناسطَاوتيل به، وحىت ي

إمياا مل تكن آمنت  الشمس من مغرِا فإِذَا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون، ولكن حني ال ينفع نفساً

من قبل أَوكسبت يف إمياا خرياً، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجالن ثَوما بينهما فَالَ يتبايعانِه وال 
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يطْويانِه، ولتقَومن الساعة وقد انصرف الرجل بلنب لقْحته فال يطْعمه، ولتقومن الساعة وهو يليطُ حوضه 

  ".يه، ولتقُومن الساعة وقد رفع أَكْلَته إىل فيه فال يطْعمهافال يسقي ف

حدثين حرملة بن التجييب، أخربنا ابن وهب، أخربنا ابن يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس : وقال مسلم

ة وما يب أن ال واهللا إين ألعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بيين وبني الساع: قال حذيفة بن اليمان: اجلوالين قال

يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسرَ يل يف ذلك شيئاً مل حيدثه غريي، ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يعد الفنت منهن : وسلم قال وهو حيدث جملساً أنا فيه عن الفنت فقال

الصيف منها صغار ومنها كبار، فقال حذيفة فذهب أولئك ثالث ال يكدن يذرن شيئاً، ومنهن فنت كرياج 

قال رسول اهللا : الرهط كلهم غريي، وروى مسلم من حديث نفري، عن سهل، عن أبيه، عن أيب هريرة قال

منعت العراق درمهها وقفيزها، ومنعت الشام مديها، ودينارها، ومنعت مصر إردا، : "صلى اهللا عليه وسلم

ث بدأمت وعدمت من حيث بدأمت وعدمت من حيث بدأمت شهد ذلك حلم أيب هريرة ودينارها وعدمت من حي

  ".ودمه

يوشك أهل : كنا عند جابر فقال: حدثنا إمساعيل، حدثنا احلريري، عن أيب نصرة قال: وقال اِإلمام أمحد

مث سكت : الق: من قبل الروم مينعون ذلك: قال؟ العراق أن ال جييء إليهم دينار وال مدى، قلنا من أين ذاك

، "يكون يف آخر أميت خليفة حيثو املال حثواً ال يعده عداً: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هنيهة مث قال
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رواه مسلم من حديث . ال: فقاال؟ قال احلريري فقلت أليب نصرة وأيب العالء كأنه عمر بن عبد العزيز

  .احلريري بنحوه

حدثنا أفلح بن سعيد األنصاري شيخ من أهل قباء من األنصار، حدثين وقال اِإلمام أمحد حدثنا أبو عامر، 

إِنْ : "مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة قال

  ".أيديهم مثل أذناب البقر طالت بكم مدةٌ أوشك أن تدنِي قَوماً يغدونَ يف سخط اللَّه ويروحون يف الفتنة يف

 : وأخرجه مسلم، عن حممد بن عبد اهللا بن عني، عن زيد بن احلباب، عن أفلح ابن سعيد به

  إشارة نبوية إىل ما سيكون من ظهور صنفني من أهل النار والعياذ باللّه رب العاملني 

: هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: مث روي، عن زهر بن حرب، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة قال

صنفَان من أهل النار مل أرهما بعد قوم معهم سياطٌ كأذْنابِ البقَرِ يضربون ا الناس ونساُء كَاسيات "

رحيها لتوجد عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كَأسنِمة الْبخت املائلة ال يدخلْن اجلَنةَ وال يجِدنَ رحيها وإن 

  ".من مسرية كذا وكذا

  بعض مربرات ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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قيل : حدثنا زيد بن حيىي الدمشقي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو مكحول عن أنس بن مالك قال: وقال أمحد

ما ظهر يف بين  إذا ظهر فيكم مثْلُ: "قال؟ يا رسول اهللا مىت ندع االئتمار باملعروف والنهي عن املنكر

  ".إِذا كانت الفاحشة يف كباركم والعلم يف أَراذلكم وامللك يف صغاركم؟ إِسرائيل

رواه ابن ماجه، عن العباس بن الوليد، عن زيد بن حيىي بن عبيد، عن اهليثم بن حيد، عن أيب معبد حفص بن 

  .عيالن مكحول، عن أنس فذكر حنوه

  لناس أفواجاً من الدين إشارة نبوية إىل ما سيكون من خروج ا

حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا أبو إسحاق، عن األوزاعي، حدثنا أبو عمار، حدثين جار : وقال اِإلمام أمحد

قدمت من سفر فجاءنا جابر ليسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا : جابر بن عبد اهللا قال

إِنَّ الناس دخلوا يف دين اهللا أَفواجاً : "اهللا عليه وسلم يقول فجعل جابر يبكي مث قال مسعت رسول اهللا صلى

  ".وسيخرجون منه أَفْواجاً

إِخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم بنشوب فنت مهلكة جتعل القابض على دينه أثناءها كالقابض 

  على احلجر 
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عن أيب هريرة، وقال حسن  حدثنا حيىي بن إسحاق، حدثنا ابن مليعة، حدثنا أبو يونس: وقال اِإلمام أمحد

ويلٌ للعرب من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا أبو مليعة، حدثنا أبو يونس عن أيب هريرة قال

شرٍ قد اقترب فتن كَقَطيع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل 

ك املتمسك يومئذ بدينهر أو قال على الشوكالقابِض على اخلَم."  

  : وقال حسن يف حديث ختبط الشوك

  إشارة نبوية إىل ما سيكون من جتمع األمم ضد املسلمني استضعافاً هلم وطمعاً فيهم 

  مع كثرة املسلمني ووفرة عددهم حينئذ

زدي، عن أبيه حبيب عبد اهللا، حدثنا أبو جعفر املدايين، حدثنا عبد الصمد بن حبيب األ: وقال اِإلمام أمحد

كيف أنت : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لثوبان: عن سبيل، عن عوف، عن أيب هريرة قال

فقال بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا أمن قلة . يا ثوبان إذا تداعت عليكم األمم كما تداعى األكلة على قصعتها

حبكم : "قال؟ وما الوهن يا رسول اهللا: يلقي يف قلوبكم الوهن، قال ال بل أنتم يومئذ كثري ولكن: قال؟ بنا

 ".الدنيا وكراهيتكم القتال
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إشارة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل أن فتنةً مهلكة ستحدث وإن النجاة منها يف البعد عنها 

  وجتنب طريقها 

إين : عمرو بن وابصة األسدي عن أبيه قال حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر عن رجل عن: وقال اِإلمام أمحد

بالكوفة يف داري إذ مسعت على باب الدار السالم عليكم إيلّ فقلت عليكم السالم فلج، فلما دخل فإذا هو 

طال علي النهار : وذلك يف حنر الظهر فقال؟ عبد اهللا بن مسعود، فقلت أبا عبد الرمحن أية ساعة زيارة هذه

تكون فتنةٌ النائم فيها : "قال فجعل حيدثين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولفذكرت من أحتدث إليه 

؟ خري من املضطَجع، واملضطجع فيها خري من القاعدة والقاعد فيها خري من الْقَائم والقَائم فيها خري من املاشي

؟ قلت يا رسول اهللا ومىت ذلك: كُلَّها يف النارِ قَتالَها؟ واملاشي خري من الراكب، والراكب خري من الساعي

قال اكفُف نفسك ويدك . فما تأمرين إِنْ أدركت ذلك: أيام اهلَرج حني الَ يأمن الرجلُ جليسه، قال: قال

قال افرأيت إِن : قالَ فأقْفلْ بيتك؟ قال قلت يا رسول اهللا أَرايت إِنْ دخلَ رجل علَي داري. وادخلُ دارك

قال . قال فادخل مسجدك واصنع هكذا وق ف لسانك ويدك وكُن حلْساً من أحالَس بيتك؟ دخل على بييت

  ".يعين وابصه فلما قتل عثمان طَار قليب مطَاره
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ن فركبت حىت أتيت دمشق فلقيت حذمي بن فاتك األسدي فحلف باهللا الذي ال إله إال هو لقد مسعته م

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إشارة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ضروب من الفنت ستكون وإن النجاة منها من اعتزال 

  اتمع 

كما حدثنا ابن مسعود، وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا وكيع عن عثمان السحام، 

إا ستكون فتنة املُضطَجع "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال: حدثين مسلم بن أيب بكرة عن أبيه قال

قال يا . والقائم خري من املاشي واملاشي خري من الساعي؟ فيها خري من اجلالس واجلالس خري من القائم

ق بِغنمه، ومن كَانت من كانت له إِبلٌ فلْيلْحق بإِبِله، ومن كانت لَه غَنم فَلْيلْح: قَال؟ رسول اهللا ما تأمرين

هضبِأر قلْحرٍ مث : قال. لَه أرض فلْيجبِح هدلَى حع قفيد هفيإِىل س دمعكُن له شيُء من ذلك فلْيفمن لَم ي

  ".لينج ما استطَاع النجاَء

  .وقد رواه مسلم من حديث عثمان السحام بنحوه

ضل عن عياش عن بكري عن بشر بن سعيد عن حسني بن عبد الرمحن األشجعي حدثنا الف: وقال أبو داود

قلت يا رسول اهللا : أنه مسع سعد بن أيب وقاص يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا حلديث قال

: كُن كَابن آدم وتال: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أرأيت إن دخل على بييت وبسط يده ليقتلين

"إِيلَّ يدك طْتسب نلَئ."  

  .انفرد به أبو داود من هذا الوجه

  

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكر بن عبد اهللا عن بشر بن : وقال أمحد
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إِا : "قال عند فتنة عثمان بن عفان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال"سعيد أن سعد بن أيب وقاص 

أرأَيت إِن : قال. كونُ فتنةٌ القاعد فيها خري من القائم والقائم خير من املاشي واملاشي خري من الساعيست

  .دخل على بييت فبسطَ يده أي ليقتلين قال كُن كابن آدم

وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث عن عياش بن عباس القنياين عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن 

سرة بن سعيد احلضرمي عن سعيد بن أيب وقاص فذكره وقال هذا حديث حسن، ورواه بعضهم عن الليث ب

فزاد يف اِإلسناد رجالً يعين احلسني، وقيل احلليب بن عبد الرمحن، ويقال عبد الرمحن بن احلسني عن سعد، 

 .كما رواه أبو داود فيما تقدم آنفاً

  ند قيام الفنت والبعد عن املشاركة يف الشر نصح الرسول عليه السالم بتحمل األذى ع

حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث بن سعد، عن حممد بن حجارة، عن عبد الرمحن بن : مث قال أبو داود

إِنَّ بين يدي الساعة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نزوان، عن هذيل، عن أيب موسى األشعري قال

القاعد خريمن القائم : ليل املظلم يصبح فيها مؤمناً ويمِسي كافراً وميسي مؤمناً ويصبح كافراًفتناً كَقَطيع ال

واملاشي فيها خري من الساعي، فَكسروا قِسيكُم وقَطِّعوا أوتاركُم واضربوا سيوفَكُم بِاحلجارة، فإِن دخلَ يعنِي 
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يكَخ كنمنكم فَلْي دلَى أحعمنِي آدرِ اب."  

ركب : حدثنا أم حرام، حدثين أبو عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال: مث قال اِإلمام أمحد

يا أبا ذَر أرأيت إِنْ أصاب الناس جوع شديد الَ : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأردفَنِي خلْفَه فقالَ

معه أنْ تقوم يعطتست عنصت فك إِىل مسجدك كَيراشن ف؟ ملَمأع بِر، قال يا أبا : قال. قلت اهللا ورسولهاص

: قال يا أَبا ذر. اصبِر: قال. أرأيت إِن أصاب الناس موت شديد كيف تصنع قلت اهللا ورسوله أعلم: ذر

الْب حجاره رِقغضاً يعين حىت تهم بععضب لَ الناسمن الدماِء كيف تصنع قال اهللا ورسوله أرأيت إِن قَت تي

إِذاً تشاركُهم فيما هم : قال؟ فإِن مل أترك أفأخذُ سالَحي: قال. اقْعد يف بيتك وأغلق علَيك بابك: قال. أعلم

هِكجلَى وع كائرِد ففالْق طَر فيالس اععش كعوريه، ولكن إِن خشيت أن يوُء بإمثه وإِمثك فبي كَي."  

هكذا رواه اِإلمام أمحد، وقد رواه أبو داود عن مسدد وابن ماجه وعن أمحد بن عبدة كالمها عن محاد بن 

زيد عن أيب عمران اجلوين عن املشعث بن طريف عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر بنحوه، مث قال أبو 

حدثنا حممد بن حيىي بن فارس، : محاد بن زيد، وقال أبو داودومل يذكر املشعث يف هذا احلديث غري : داود

مسعت أبا موسى : حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم األحول عن أيب لبيبة قال

إِن بني أيديكم فتناً كقطع الليل يصبح الرجل فيها مؤمناً : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول قال
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يمسي كافراً وميسي مؤمناً ويصبح كافراً القاعد فيها خري من القائم والقائم خري من املاشي واملاشي خري من و

  ".كانوا أَحالَس بيوتكم: قال؟ الساعي قال فما تأمرنا

  إشارة الرسول عليه السالم إىل ما سيكون من ردة بعض املسلمني إىل الصنمية

  

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن : وقال اِإلمام أمحد

إِنَّ اهللاّ زوى يل األرض فرأَيت مشارقها ومغارِبها وإِن ملك : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثوبان قال

مالكرتَين األح يتطي أعا، وإِنهنوِي مي سيبلغ ما زتأم ةامبِع ةنلَكُوا بِسهريب أَن ال ي وإِين سأَلت ،واَألبيض ر

ا قضيت والَ يسلِّطَ عليهم عدوا من سوى أَنفُِسهِم فَيستبِيح بيضتهم، وإنَّ ريب عز وجلَّ قال يا حممد إِين إِذ

 أَهلكَهم بِسنة عامة وال أسلِّطَ عليهم عدواً من سوى أنفِسهم قضاَء فإِنه ال يرد، وإِين أعطَيتك ألمتك أنْ الَ

مهضعكُونَ بى يتا حبِأَقْطَارِه نا، أَو قال مأَقطَارِه نيب نم هملَيع عمتولو اج مهتضيب ستبيحضاً فَيعب كلهي 

ما أَخضاً، وإِنعب مهضعبِي بسعنهم إِىل وي فَعرلَم ي يف أميت السيف عضوإِذا و ،لِّنيي األئمة املُضلى أمتاف ع

يوم القيامة وال تقوم الساعة حىت تلْحق قبائلُ من أميت باملشركني وحىت تعبد قبائل من أميت األوثان، وإِنه 
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النبِيني ال نبِي بعدي، وال تزال طائفة من أميت  سيكون يف أميت كذابون ثالثون كلٌّ يزعم أنه نبِي وأَنا خامتُ

  ".ظاهرين على احلَق ال يضرهم من خالفهم حىت يايت أمر اهللا عز وجلّ

رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن أيب قالبة عبد اهللا بن زيد اجلرمي، عن أيب أمساء 

 .بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيحعمرو بن مزيد، عن ثوبان بن حممد 

  : فتنة األحالس

حدثنا هارون بن عبد اهللا، حدثنا أبو داود، حدثنا حيىي بن عثمان بن سعيد احلمصي، : وقال أبو داود

حدثنا أبو املغرية، حدثين عبد اهللا بن سامل، حدثين العالء بن عتبة عن عمر بن هاىنء العنسي مسعت عبد 

قعوداً عند رسول اهللا فذكر الفنت فأكثر يف ذكرها حىت ذكر فتنة األحالس فقال كنا : "اهللا بن عمر يقول

قال هي حرب وهرب، مث فتنة السراء دخلها أو دخنها من حتت ؟ قائل يا رسول اهللا وما فتنة األحالس

 قدمي رجل من أهل بييت يزعم أنه ابين وليس مين إمنا أوليائي املتقون، مث يصطلح الناس على رجل كورك

على ضلع، مثٍ فتنة الدهيماء ال تدع أحداً من هذه األمة إال لطمته حىت إذا قيل انقضت عادت يصبح 

الرجل فيها مؤمناً وميسي كافراً حىت يصري الناس إىل فسطاطني فسطاط إميان ال نفاق فيه وفسطاط نفاق 

به أبو داود، وقد رواه أمحد وتفرد ". ال إميان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده

  .يف مسنده عن أيب املغرية مبثله

حدثنا القعنيب، حدثنا عبد العزيز يعين ابن أيب حازم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد : وقال أبوداود

يه غَربلَةً كَيف بِكم وزمانٌ أَوشك أَنْ يأتي يغربلُ الناس ف: "اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا قال

هبني أصابِع كبواختلفوا فكانوا هكذا وش مودههت عجرقد م ؟ قالوا كيف بنا يا رسول اّهللا؟ والناس

قال أبو ". تأخذون مبا تعرفون وتدعون ما تنكرون تقْبلون على أمرِ خاصتكم وتذَرون أمر عامتكم: قال

ن عمرو بن العاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري وجه، وهكذا هكذا روي عن عبد اهللا ب: داود
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  .رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار وحممد بن الصباح عن عبد العزيز بن أيب حازم به

فقد رواه اِإلمام أمحد عن حسني بن حممد عن مطرف عن أيب حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

حدثنا هارون بن عبد اهللا، حدثنا الفضل بن دكني، حدثنا : داود جده فذكر مثله أو حنوه، مث قال أبو

يونس يعين ابن أيب إسحاق عن هالل بن حباب أيب العالمة، حدثنا عكرمة، حدثين عبد اهللا بن عمرو بن 

ورأيتم : "بينما حنن حول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده فقال: العاص قال

رجت عهودهم وخفَّت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بني أَصابعه، قال فقمت اليه فقلت الناس قد م

الزم بيتك واملك علَيك لسانك وخذْ مبا تعرِف ودع ما : قال؟ كيف أفعل عند ذلك جعلنِي اللَّه فداك

ةامدع عنك أمر العنفسك و ةليك بأمر خاصر وعنكت.  

  

وهكذا رواه أمحد عن أيب نعيم والفضل بن دكني به، وأخرجه النسائي يف اليوم والليلة عن أمحد ابن بكار عن 

 .خملد بن مزيد عن يونس بن أيب إسحاق فذكر بإسناده حنوه

  إشارة نبوية إىل أنه ستكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف 

ثنا محاد بن زيد، حدثنا الليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد حدثنا حممد بن عبيد، حد: وقال أبو داود

إِنه ستكُون فتنةٌ وستصيب العرب قَتالَها يف : "قال رسول اهللاّ صلى اهللا عليه وسلم : عن عبداهللا بن عمرو قال

 فيقْع السو نم اللسان فيها أَشد ارِة وقْعالن."  

ود بن عامر عن محاد بن سلمة، والترمذي وابن ماجه من حديثه عن الليث عن وقد رواه أمحد عن أس
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طاووس عن زياد وهو األعجم، ويقال له زياد مسني كوش، وقد حكى الترمذي عن البخاري أنه ليس لزياد 

حديث سواه، وأن محاد بن زيد رواه عن الليث موقوفاً، وقد استمرك ابن عساكر على البخاري هذا فإن أبا 

حدثنا أبو معاوية، : ود من طريق محاد بن زيد مرفوعاً فاهللا أعلم، وقال اِإلمام أمحد حدثنا وكيع، وقالدا

حدثنا األعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة عن عبداهللا بن عمر وكنت جالسأ معه 

يف سفر فرتلنا مرتأل إِذْ نادى  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يف ظل الكعبة وهو حيدث الناس قال

ال أيها : منادي رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم الصالةُ جامعةُ قال فَانتهيت إِليه وهو خيطب الناس ويقول

نذرياً هلم ويخ لَمهعا يعلى م هنم هادبي إِالَّ كان حقاً على اهللا أن يدل عشيء قبل كنا الناس إِنه مل يم مهر

نة يعلَمه شراً هلم، أَالَ وإِنَّ عافيةَ هذه اَألمة يف أَوهلا وسيصيب آخرها بالُء وفنت يرافق بعضها بعضاً جتيُء الفت

فيقول املؤمن هذه هذه مهلكتي مث تنكشف، مث جتيُء فيقول هذه هذه مث جتيُء فَيقول هذه هذه مث تنكشف، 

إِلَى الناس ما فمن أحب أَن ي اتر وليوهو يؤمن بِاللَّه واليوم اآلخ هميتت رِكْهدلَ اجلنةَ فَلْتخدعن النارِ وي حزحز

". حيب أن يوتى إِليه، ومن بايع إِماماً فأَعطَاه صفْقَةَ يده وثَمرة قلبه فَلْيطعه إِن أستطَاع وقال مرة ما استطاع 

فلَما سمعتها أدخلت رأسي بني رجلي وقلت فإِن ابن عمك معاويةَ يأمرنا أَن نأَكلَ أَموال : نقال عبد الرمح

" يا أَيها الذين آمنوا الَ تئهلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالباطل: "الناس بالباطل وأَن نقْتل أَنفسنا وقد قال اهللا تعاىل
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فوضعهما على جبهته مث نكّس هنيهةَ مث رفَع رأسه فقال أَطعه يف طَاعة يف فجمع يديه : قال. ،٢٩: النساء

نعمِ : قال؟ أنت مسعت هذَا من رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم : قلت له. طَاعة اهللا واعصه يف معصية اهللا

  ".مسعته أذناي ووعاه قَلْبِي 

ئي وابن ماجه من حديث األعمش به، وأخرجه مسلم من حديث الشعيب عن رواه مسلم وأبو داود والنسا

  .عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة بن عبداهللا بن عمر وبنحوه

مسعت رسول اهللا : حدثنا ابن منريحدثنا احلسن بن عمرو عن أيب الزبريعن عبداهللا بن عمرو قال: وقال أمحد

  ".تي اب الظَّالم أَنْ تقول له إِنك ظامل فقد تودع منهم إِذا رأيتم أم: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".يكون يف أميت قَذْف وخسف ومسخ: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال يل : حدثنا عبد امللك بن شعيب، حدثنا ابن وهب، حدثين الليث عن حيىي بن سعيد قال: وقال أبو داود

ن عبد الرمحن بن السلماين، عن عبد الرمحن أيب هند، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن خالد بن عمران، ع

ستكونُ فتنةٌ صماُء بكْماُء عمياُء من أشرف لَها استشرف لَه، وقع : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فيقْع السو نم داللسان فيها أَش."  

  قسطنطينية ستفتح قبل روميةإشارة نبوية إىل ال
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كنا عند عبد اهللا بن : حدثنا حيىي بن إسحاق، حدثنا حيىي بن أيوب، حدثين أبو قتيل قال: وقال اِإلمام أمحد

قال فدعا عبد اهللا بصندوق له حلق فأخرج منه : قال. عمر وسئل أي املدينتني تفتح القسطنطينية أو رومية

حول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول اهللا صلى اهللا  فقال عبد اهللا بينا حنن: كتاباً قال

مدينة هرقلَ : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ عليه وسلم أي املدينتني نفتح أوالً القسطنطينية أو رومية

 ".تفْتح أَوالً يعين القسطنطينية

سيكون من خراب بعض البلدان وأسباب  إشارة منسوبة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل ما

  خراب كل بلد وهي إشارة تضمنها حديث بني الوضع 

ويبدأ : "وقال القرطيب يف التذكرة، وروي من حديث حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

رة، وخراب البصرة من اخلَراب يف أطْراف األرض حىت تخرِب مصر، ومصر آمنةٌ من اخلراب حىت خترب البص

الغرق، وخراب مصر من جفاف النيل، وخراب مكة وخراب املدينة من اجلوع، وخراب اليمن من اجلراد، 

وخراب األبلَّة من احلصارِ، وخراب فارِس من الصعاليك، وخراب الترك من الديلَم، وخراب الديلم من 

زر من الترك، وخراب الترك من الصواعق، وخراب السند من األرمن، وخراب األرمن من اخلَزرِ، وخراب اخل
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اهلند، وخراب اهلند من الصني، وخراب الصني من الرمل، وخراب احلبشة من الرجفة، وخراب الزوراِء من 

  ".السفْياين، وخراب الروحاِء من اخلَسف وخراب العراق من القتل

  .ي قال ومسعت أن خراب األندلس بالريح العقيممث قال ورواه أبو الفرج بن اجلوز

  فصل 

  تعدد اآليات واَألشراط

حدثنا حسن، حدثنا خلف يعين ابن خليفة، عن جابر، عن أبيه، عن عبد اهللا ابن عمر : قال اِإلمام أمحد

يتها األمة دخلت على عبد اهللا بن عمر وهو يتوضأ منكَّساً فرفع رأسه فنظر إِيلَّ فقال ست فيكم أَ: "وقال

  ".موت نبيكم قال فَكَأنما انتزع قليب من مكانه

واحدةٌ قال ويفيض املالُ فيكُم حىت إِن الرجلَ ليعطَى عشرةَ آالف يظل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".يسخطُها

  ".منكم اثنتني قال وفتنة تدخلُ بيت كل رجل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ثَالَثٌ قال وموت كقُصاص الغنم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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أَربع وهدنةٌ تكون بينكم وبني بين اَألصفَر فيجمعون لكم تسعة أَشهرٍ : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".كَقَدر حمل الْمرأة مث يكونون أوىل بالعدل منكم

  ".اثنتان مخس: "اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى 

قسطنطينية، وهذا اِإلسناد فيه نظر من جهة : قال؟ قلت يا رسول اهللا أي مدينة تفتح القسطنطينية أو رومية

حدثنا احلميدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا : رجاله ولكن له شاهد من وجه آخر صحيح، فقال البخاري

يد بن عبد اهللا أنه مسع أبا إدريس يقول مسعت عوف بن مالك رضي اهللا عبد اهللا بن العالء بن يزيد، مسعت يز

أعدد ستاً بين : "أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف غزوة تبوك وهو يف قبة أدم فقال: عنه يقول

املالِ حىت يعطَى  يدي الساعة مويت، مث فَتح بيت املقدس، مث موتانٌ يأخذكم كقُصاص الغنم، مث استفاضةُ

ين الرجلُ مائَةَ دينار فَيظَلُ ساخطاً، مث فتنةٌ ال تبقي بيتاً من العربِ إِالَّ دخلَته، مث هدنةٌ تكون بينكم وبني ب

ين ورواه أبو داود وابن ماجه والطربا". األصفرِ فيغمون فيأتونكم حتت مثانني رايةً حتت كل راية اثنا عشرألْفاً

  .من حديث الوليد بن مسلم ووقع يف رواية الطرباين، عن الوليد، عن بشر بن عبد اهللا فاهللا أعلم

  عالمات بني يدي الساعة 
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حدثنا أبو املغرية، حدثنا صفوان، حدثنا عبد الرمحن بن جبري بن نظري، عنأبيه، عن عوف : وقال اِإلمام أمحد

فقلت نعم فقال ؟ عوف: "عليه وسلم فسلمت عليه فقالأتيت النيب صلى اهللا : بن مالك األشجعي قال

اعدد يا عوف ستاً بين يدي الساعة أَوهلُن مويت قال : كُلُّك، فقال: فقال؟ قال قلْت كلَي أو بعضي: أدخلْ

ة قلت واحدةً، والثانيةُ فتح بيت فاستبكَيت حتى جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسكتين قال قل واحد

الْمقْدس قال قل اثْنتين قلت اثْنتين، والثالثَة موتان يكون يف أميت يأخذهم مثل قصاص الغنم قل ثالثاً، والرابعة 

طَى مائَةَ دينعيكم حىت إنَّ الرجل لياملال ف فيضها قل أربعاً، واخلامسة يظَميت أعطها فتنة تكون يف أمخسارٍ فَي

: وما الغايةُ: قلت. قل مخساً، والسادسة هدنةٌ تكون بينكم وبني بين األصفر فيسريون إليكم على مثانني غايةً

الرايةُ حتت كل غاية اثنا عشر ألفاً وفُسطَاط املسلمني يومئذ يف أرض يقال هلا الغوطَة يف مدينة يقال هلا : قال

شقمد."  

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حيىي بن محزة، حدثنا أبو جابر، : ن هذا الوجه، وقال أبو داودتفرد به أمحد م

إن : "حدثين زيد بن أرطأة، مسعت جبري بن نفري، عن أيب الدرداء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".خري مدائن الشامفُسطاطَ املسلمني يوم املَلْحمة بالغوطة إىل جانب مدينة يقال هلا دمشق من 

قال : حدثنا وكيع عن النهاش بن فهم، حدثين شداد أبو عمار، عن معاذ بن جبل قال: وقال اِإلمام أمحد
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مويت، وفتح بيت املقدس، وموت يأخذ يف الناس . ست من أشراط الساعة: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تيها بة يدخل حرمياص الغنم، وفتنكقُص  رطُها، وأن يغمكلِّ مسلم، وأن يعطى الرجل ألف دينارٍ فَيسخ

 ".الروم فيسريونَ بثمانني بنداً حتت كل بند اثْنا عشر ألفاً

  طلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يبادر املؤمنون باألعمال الصاحلة ستة أمور قبل وقوعها 

دثنا مهام، حدثنا قتادة، عن احلسن، عن زياد بن رباح، ح: حدثنا عبد الصمد وعفان قاال: وقال اِإلمام أمحد

بادروا باألعمال ستاً طلوع الشمس من مغرِا، : "عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

امة قال والدجالَ، والدخانَ، ودابة األرض، وخويصة أحدكُم، وأمر العامة، وكان قتادة يقول إذا قال وأمر الع

  ".يعين أمر الساعة

وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة وعبد الصمد كالمها عن مهام به، مث رواه أمحد منفرداً به عن أيب داود، 

  .عن عمران القطان، عن قتادة، عن عبد اهللا بن رباح بن أيب هريرة مرفوعاً مثله

أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا حدثنا سليمان، حدثنا إمساعيل، أخربين العالء، عن : وقال أمحد

بادروا باألعمال ستاً طلوع الشمس من مغرا، والدجال، والدخانَ، والدابة، وخاصة : "عليه وسلم قال
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  ".أحدكم، وأمر العامة

  .ورواه مسلم من حديث إمساعيل بن جعفر املدين به

  عشر آيات قبل قيام الساعة 

اطلع النيب : ا سفيان بن عيينة، عن فرات، عن أيب الطفيل، عن حذيفة بن أسد قالحدثن: وقال اِإلمام أمحد

إا لن تقوم : قُلْنا نذْكُر الساعةَ، فقال؟ ما تذْكرونَ: "صلى اهللا عليه وسلم علينا وحنن نتذاكر الساعة فقال

ر آياتشا عورى تتالشمس: ح ةَ وطلوعالدخانَ والدجالَ والداب  وجويأج ميرا ونزولَ عيسى ابن مِرغن مم

 جرخت جبزيرة العربِ، وآخر ذلك نار فباملشرِق وخسف باملغربِ وخس فسخ وثَالَثَةَ خسوف وجأجوم

  ".من قبل املشرق تسوق الناس إىل محشرِهم

  النار اليت خترج من قعر عدن هي نار من نار الفنت 

لرمحن عبد اهللا ابن اِإلمام أمحد سقط كلمة، مث رواه أمحد عن حديث سفيان الثوري وشعبة قال أبو عبد ا

كالمها عن فرات القزاز، عن أيب الطفيل عامر بن وائلة، عن حذيفة بن أسيد، عن ابن شرحية الغفاري 

اتوا وتقيلً معهم ونار خترج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيثُ ب: "فذكره وقال فيه

  ".حيث قَالُوا
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وحدثين ذا احلديث رجل عن أيب الطفيل، عن أيب شرحية ومل يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه : قال شعبة

ريح تلقيهم يف البحر، وقد رواه مسلم : نزول عيسى ابن مرمي، وقال اآلخر: وسلم فقال أحد هذين الرجلني

فرات القزاز، عن أيب الطفيل، عن حذيفة بن أسيد موقوفاً ورواه أهل  من حديث سفيان بن عيينة وشعبة عن

 .السنن األربعة من طرق فرات عن القزاز به

  ذكر قتال امللحمة مع الروم الذي آخره فتح القسطنطينية 

وعنده خيرج املسيح الدجال فيرتل عيسى ابن مرمي من السماء الدنيا إىل األرض على املنارة البيضاء 

  .رقية بدمشق وقت صالة الفجر، كما سيأيت بيان ذلك كله باألحاديث الصحيحةالش

حدثنا حممد بن مصعب هو القرقساين، حدثنا األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن : وقال اِإلمام أمحد

تصالحونَ الروم : "خالد بن معدان، عن جبري بن نفري، عن ذي خممر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حاً آمناً وتقْهرونَ أنتم وهم عدواً من ورائهم فتسلمون وتغنمون مث ترتلون مبرج ذي تلول، فيقوم صلْ

الرجل من الروم فريفَع الصليب ويقولُ األغلب الصليب، فيقوم إليه رجل من املسلمني فيقتله فعند ذلك 

  ".ني غايةً مع كُلِّ غاية عشرةُ آالفتغدر الروم وتكونُ املالحم فيجمعون لكم فيأتونكم يف مثان

وهكذا رواه " فعند ذلك تغمر الروم وجيمعون امللحمة: "مث رواه أمحد عن روح عن األوزاعي به وقال فيه

: وقد تقدم يف حديث عوف بن مالك يف صحيح البخاري. أبو داود، وابن ماجه من حديث األوزاعي به

  ".ة اثْنا عشرألفاًفَيأاتونكُم حتت مثانني غايةً كل غاي"

  ".يسريون إليكم بثمانني بنداً حتت كل بند إثنا عشر ألفاً: "وهكذا يف حديث شداد أيب عمار عن معاذ

حدثنا إمساعيل، حدثنا أيوب، عن محيد بن هالل، عن أيب قتادة، عن أسري بن جابر : وقال اِإلمام أمحد

ي إال يا عبد اهللا بن مسعود جاءت الساعة، هاجت ريح محراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجري: قال

مث قال : إن الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مرياث وال يفرح بغنيمة، قال: وكان عبد اهللا متكئاً فجلس فقال
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الروم : "بيده هكذا وحناها حنو الشام، وقال عدو جيمعون ألهل اِإلسالم وجيمع هلم أهل اِإلسالم قلت

  ".د ذاكُم القتال ردةٌ شديدةٌنعم ويكون عن: قال؟ تعين

فيشترط املسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة، فيقتتلون حىت حيجز بينهم الليل فيبقى هؤالء : قال

كل غري غالب تفىن الشرطة، مث يشترط املسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة فيقتتلون مث يبقى هؤالء 

رط املسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة فيقتتلون حىت وهؤالء كل غري غالب وتفىن الشرطة، مث يشت

حيجز بينهم الليل فيفيء هؤالء وهؤالء كل غري غالب وتفىن الشرطة، فإذا كان اليوم الرابع د إليهم بقية 

أهل اإلسالم فيجعل اهللا الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة إما قال ال ندري مثلها، وإما قال ال يرى مثلها حىت 

الطائر ليمر جبنبام فما خيلفهم حىت خير ميتاً فيعاد بنو األرب كانوا مائْة فال جيدونه بقي منهم إال  إن

فبينما هم كذلك إذا مسعوا ببأس هو أكرب : قال. الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي مرياث يقاسم

يف أيديهم ويقبلون فيبعثون  من ذلك قال فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم يف ذراريهم فريفضون ما

إين ألعلم أمساءهم وأمساء آبائهم وألوانَ : "عشرة فوارس طليعة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خيوهلم هم خري فوارس على ظهر األرض يومئذ."  

تفرد بإخراجه مسلم، فرواه عن أيب بكر بن أيب شيبة وعلي بن حجر كالمها عن إمساعيل بن علية من 

يث محاد بن زيد كالمها عن أيوب، ومن حديث سليمان بن املغرية كالمها عن محيد بن هاليل حد

العدوي، عن أيب قتادة العدوي، وقد اختلف يف امسه واألشهر ما ذكره، ابن معني أنه يهم ابن نذير، وقال 

  .ابن منده وغريه كانت له صحبة فاهللا أعلم

مالك يف تعداد األشراط بني يدي الساعة أن النيب صلى اهللا  وتقدم من رواية جبري بن نفري، عن عوف بن

والسادسة هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر فيسريون إليكم يف مثانني غايةً حتت كل غاية : "عليه وسلم قال

شقموطةُ يف مدينة يقال هلا دشر ألفاً، وفُسطاطُ املسلمني يومئذ يف أرض يقال هلا الغوروى . أمحدرواه " اثنا ع

إِن فسطَاطَ : "أبو داود من حديث جبري بن نفري أيضاً، عن أيب الدرداء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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وتقدم حديث أيب ". املسلمني يوم الْملحمة بالْغوطة إىل جانب مدينة يقال هلا دمشق من خري مدائن الشام

 .نية، وكذا حديث أيب قبيل عنه يف فتح رومية بعدها أيضاًخذم، عن عبد اهللا بن عمر يف فتح القسطنطي

ال تقوم الساعة حىت يقتل املسيح عليه السالم الدجال عليه لعنة اللّه أو حىت ينتصر اخلري ونوره على 

  الباطل وظالمه 

وقال مسلم بن احلجاج، حدثين زهري بن حرب، حدثنا يعلى بن منصور، حدثنا سليمان بن بالل، حدثنا 

ال تقوم الساعة حىت يرتل الروم : "ل، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالسهي

باألعماق أو بدابِق، فيخر فرتل عيسى ابن مرمي فأمهم، فإذا رآه عدو اهللا ذاب كما يذوب امللح يف املاء فلو 

  ".يهم دمه يف حربتهتركه النذَاب حىت يهلك ولكن يقْتلُه اهللا بِيده فري

  ال إله إال اللّه واللّه أكرب بعزم شديد واميان صادق تدك احلصون وتفتح املدائن 

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعين ابن حممد، عن ثور وهو ابن زيد الديلي، عن أيب : وقال مسلم

مسعتم مبدينة جانب منها يف الرب وجانب منها : "لاملغيث، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا

قالوا نعمِ يا رسول اهللا قال ال تقوم الساعة حىت يغزوها سبعون ألفاً من بين إسحاق، فإذا جاُءوها ؟ يف البحر
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: قال ثَور. د جانِبيهانزلُوا فَلَم يقاتلُوا بسالح ومل يرموا بِسهم، وإمنا قالوا ال إله إال اهللا واهللا أكرب فيسقَطُ أح

وال أعلَمه إال قال الذي يف البحر، مث يقولوا الثانية ال إله إال اهللا واهللا أكرب فيسقط جانبها اآلخر، مث يقولوا 

  ".الثالثة ال إله إال اهللا واهللا أكرب فيفَرج هلم فيدخلوا فيغنمون

  .إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون: لفبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقا

  إشارة نبوية إىل فتح املسلمني لبالد الروم واستيالئهم على كثري من الغنائم 

حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا أبو يعقوب احلبييب، عن الكثري بن عبد اهللا بن عمرو بن : وقال ابن ماجه

ال تقوم الساعة حىت يكون أدىن شيوخ : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عون، عن أبيه، عن جده قال

إنكم ستقاتلون بين : قال بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، قال: املسلمني يتولَّى، مث قال يا علي يا علي يا علي

فون يف اهللا لَومةَ األصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حىت يخرج إليهم روقَةُ اِإلسالم أهل احلجاز الذين ال خيا

الئم، فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبري فيصيبون غنائم مل يصيبوا مثلها حىت يقتسموا باألترِسة، ويأيت 

ة فاألخذ نادم والتارك نادمذْبك يآت فيقولُ إن املسيح قد خرج يف بالدكم أال وه."  
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ر البحرية ولبالد الروم وبالد فارس ومن إشارة نبوية إىل ما سيكون من فتح املسلمني لبعض اجلز

  انتصار حقهم على باطل الدجال 

عمر، عن جابر بن مسرة، عن نافع بن عيينة أن . حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن عبد امللك بن: وقال مسلم

زون الروم تغزون جزيرة البحر فيفتحها اهللا، مث فارس فيفتحها اهللا، مث تغ: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".فيفتحها اهللا، مث تغزون الدجالَ فيفتحه اهللا

  بعض خصال الروم احلسنة

قال املستورد القرشي : وقد روى مسلم من حديث الليث بن سعد، حدثين موسى بن علي، عن أبيه قال

قال له تقوم الساعة والروم أكثر الناس ف: "عند عمرو بن العاص مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

لئن قلت ذَاك فإن فيهِم : قال. قال أقُولُ ما مسعت من رسوٍل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبصر ما تقولُ: عمرو

بعد مصية، وأوشكهم كرةً بعد فَرة ، وخريهم . إنهم ألحكم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفَاقَة: خلصاالً أربعاً

 ".حسنة مجيلة وأمنعهم من ظُلم امللوكملسكني ويتيم وضعيف، وخامسة 

  تقوم الساعة والروم أكثر الناس 
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حدثين حرملة بن حيىي، حدثنا عبد اهللا بن وهب، حدثين أبو شريح أن عبد الكرمي بن احلارث : مث قال مسلم

 تقوم الساعة والروم أكثر: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدثه أن املستورد القرشي قال

ما هذه األحاديثُ اليت يذْكَر عنك أنك تقُوهلا عن رسول اهللا : فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: الناس قال

: قلت الذي مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عمرو: فقال له املستورد؟ صلى اهللا عليه وسلم

  ".عند مصيبة، وخري الناس ملساكينِهم وضعفائهم إنْ قلت ذاك إنهم ألحكم الناس عند فتنة ، وأجرب الناس"

وهذا يدل على أن الروم يسلمون يف آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم كما 

نطق به احلديث املتقدم أنه يغزوها سبعون ألفاً من بين إسحاق، والروم من ساللة العيص بن إسحاق بن 

والد عم بين إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق، فالروم يكونون يف آخر الزمان خرياً إبراهيم اخلليل، فمنهم أ

من بين إسرائيل، فإن الدجال يتبعه سبعون ألفاً من يهود أصبهان فهم أنصار الدجال، وهؤالء أعين الروم قد 

  .مدحوا يف هذا احلديث فلعلهم يسلمون على يدي املسيح ابن مرمي واهللا أعلم

بن أيب أويس، حدثنا كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا  وقال إمساعيل

ستقاتلون بين األصفر ويقاتلهم من بعدكُم من املؤمنني أهل احلجازِ حىت يفْتح اهللا : "صلى اهللا عليه وسلم قال

ون ما مل يصيبوا مثله قط حىتِ إم عليهم القسطنطينيةَ وروميةَ بالتسبيح والتكبري قيتهدم حصنها فيصيب
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يقتسمون باألترسة، مث يصرخ صارخ يا أهل اِإلسالم املسيح الدجال يف بالدكم وذراريكم، فينفَض الناس عن 

وال يعلمون من هو، ؟ من هذَا الصارخ: املالِ منهم اآلخذُ ومنهم التارك اآلخذ نادم والتارك نادم يقولون

فيأتون فينظرون وال يرونَ شيئاً . يعةً إىل إيلياُء فإن يكُن املسيح قد خرج يأتوكم بعلمهفيقولون ابعثوا طل

ويرونَ الناس ساكنني، ويقولون ما صرخ الصارخ إال لنبأ عظيم فاعزموا مث ارفضوا فيعزمون أن خنرج بأمجعنا 

وبينه، وإن تكن األخرى فإا بالدكم وعشائركم  إىل إيلياء، فإن يكن الدجال خرج نقاتله حىت حيكم اهللا بيننا

  ".إن رجعتم إليها

  إشارة إىل أن املدينة املنورة ستتعرض للضعف حني يعمر بيت املقدس 

حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبري : وقال اِإلمام أمحد

عمرانُ بيت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن جبل قال بن نفري، عن مالك بن حبار، عن معاذ

املقدس خراب يثرب، وخروج امللحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال قال مث ضرب 

  ".قاعدإنَّ هذَا لَحق مثْلُ ما إِنك ها هنا أو كَما أَنك : "بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبِه مث قال

وهكذا رواه أبو داود، عن عباس العنربي، عن أيب النضر هاشم بن القاسم به، وقال هذا إسناد جيد وحديث 
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حسن وعليه نور الصدق وجاللة النبوة، وليس املراد أن املدينة خترب بالكلية قبل خروج الدجال، وإمنا ذلك 

ون عمارة بيت املقدس سبباً يف خراب املدينة يف آخر الزمان كما سيأيت بيانه يف األحاديث الصحيحة، بل تك

النبوية، فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة أن الدجال ال يقدر على دخوهلا مينع من ذلك مبا على أبواا من 

  .املالئكة القائمني بأيديهم السيوف املصلتة

  عصمة املدينة املنورة من الطاعون ومن دخول الدجال 

يث مالك، عن نعيم احملمر، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ويف صحيح البخاري من حد

  ".املدينة ال يدخلها الطاعونُ وال الدجالُ: "وسلم قال

  .ويف جامع الترمذي أن املسيح عيسى ابن مرمي يدفن إذا مات يف احلجرة النبوية

 إشارة نبوية اىل ما سيكون من امتداد عمران املدينة املنورة 

حدثين عمرو بن الناقد، حدثنا األسود بن عامر، حدثنا زهري، عن سهيل بن أيب صاحل، عن : مسلموقد قال 

  ".تبلُغُ املساكن إهاب أو يهاب: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه، عن أيب هريرة قال

ا أن تكون قبل عمارة كذا وكذا مثالً، فهذه العمارة إم: قلت؟ وكم ذلك من املدينة: قال زهري، قلت لسهيل

  .بيت املقدس وقد تكون بعد ذلك بدهر، مث خترب بالكلية كما دلت على ذلك األحاديث اليت سنوردها
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  إشارة نبوية إىل خروج أهل املدينة منها يف بعض األزمة املستقلة 

عمر بن وقد روى القرطيب من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن جابر أنه مسع 

خيرج أهل املدينة منها مث : "اخلطاب على املنرب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم يقول

  ".يعودون إليها فيعمرونها حىت متتلىء مث يخرجونَ منها مث ال يعودون إليها أبداً

  ".مربعةوهي خري ما تكون : "ويف حديث عن أيب سعيد مرفوعاً مثله وزاد الوليد عنها

  .الطري والسباع: قال. فمن يأكلها: قيل

يتركون املدينة على خري ما كانت ال : "ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يغشاها إال العوايف يريد عوايف السباع والطري، مث خيرج راعيان من مزينة يريدان املدينة ينعقان بغنمهما 

  ". إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههمافيجداا وحشى، حىت

ويف حديث حذيفة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أشياء إال أين مل أسأله ما خيرج أهل املدينة 

ما خيرجهم منها يا أبا : قال. خيرجون منها ونصف مثرها رطب: "ويف حديث آخر عن أيب هريرة؟ منها

  ".امرؤ السوء: قال؟ هريرة

حدثنا ابن مقيل، حدثنا عيسى بن يونس، عن أيب بكر بن أيب مرمي، عن الوليد بن سفيان : بو داودوقال أ
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الغساين، عن يزيد بن قطيب السلواين، عن أيب حبر، عن معاذ بن جبل قال

  ".امللحمة الكربى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال يف سبعة أشهر: "وسلم

ه الترمذي، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، عن احلكم بن أبان، عن الوليد بن مسلم وروا

حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه، ويف الباب عن مصعب بن حبابة، وعبد اهللا بن بسر، وعبد اهللا : وقال. به

وليد بن مسلم وإمساعيل بن بن مسعود وأيب سعيد اخلدري، ورواه ابن ماجه، عن هشام بن عمار، عن ال

  .عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي به

وقال اِإلمام أمحد، وأبو داود واللفظ له، حدثنا حيوة بن شريح احلمصي، حدثنا بقية، عن حبر بن سعد، عن 

بين امللحمة : "خالد هو ابن معدان، عن أيب بالل، عن عبد اهللا بن بسر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".تح املدينة ست سنني وخيرج الدجال يف السابعةوف

وهكذا رواه ابن ماجه، عن سويد بن سعيد، عن بقية بن الوليد، وهذا مشكل مع الذي قبله اللهم إال أن 

يكون بني أول امللحمة وآخرها ست سنني، ويكون بني آخرها وفتح املدينة وهي القسطَنطينية مدة قريبة 

  .دجال يف سبعة أشهر واهللا تعاىل أعلمحبيث يكون ذلك مع خروج ال

حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن حيىي بن سعيد، عن أنس بن مالك : قال الترمذي
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  ".فتح القسطنطينية مع قيام الساعة: "قال

ت هذا حديث غريب، والقسطيطينية مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية فتح: قال حممود

يف زمان الصحابة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم هكذا قال إا فتحت يف زمن الصحابة ويف هذا نظر، فإن 

معاوية بعث إليها ابنه يزيد يف جيش فيهم أبو أيوب األنصاري ولكن مل يتفق أن فتحها وحاصرها مسلمة بن 

على بناء مسجد ا كما قدمنا ذلك عبد امللك بن مروان يف زمان دولتهم ومل تفتح أيضاً، ولكن صاحلهم 

  .مبسوطاً

  مقدمة فيما ورد من ذكر الكذابني الدجالني وهم كاملقدمة بني يدي املسيح الدجال 

  خامتتهم قبحه اللّه وإياهم وجعل نار اجلحيم متقلبهم ومثواهم 

  إشارة نبوية إىل أنه سيكون بني يدي الساعة كذابون يدعون النبوة 

شعبة وغريه، عن مساك، عن جابر بن مسرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  روى مسلم من حديث

  ".إنَّ بين يدي الساعة كذابني: "يقول

  .فاحذروهم: قال جابر
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وقال اِإلمام أمحد، حدثنا موسى، حدثنا ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن جابر أنه قال مسعت رسول اهللا صلى 

ني يدي الساعة كذابني منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العبِسي، ومنهم إن ب: "اهللا عليه وسلم يقول

  ".صاحب حمير، ومنهم الدجالُ وهو أعظمهم فتنةً

  .تفرد به أمحد" وبعض أصحايب يقول قريباً من ثالثني رجالً: "قال جابر

، عن أيب هريرة أن رسول وثبت يف صحيح البخاري، عن أيب اليمان، عن شعيب، عن أيب الزناد، عن األعرج

ال تقوم الساعة حىت يبعثَ دجالون كذابون قريب من ثالثني كل يزعم أنه : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".رسول اهللا

  .وذكر متام احلديث وطوله

ويف صحيح مسلم من حديث مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيبِ هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

  ".ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني كل يزعم أنه رسول اهللا: "سلم قالو

حدثنا حممد بن زامع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا 

  ".ينبعث: "عليه وسلم غري أنه قال

فر، حدثنا شعبة، مسعت العالء بن عبد الرمحن حيدث، عن أبيه، عن أَيب وقال اإلمام أمحد، حدثنا حممد بن جع
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ال تقوم الساعة حىت يظهر دجالون ثالثون كلهم يزعم أنه رسول : "هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".القتلُ القتلُ القتلُ ثالثاً قال؟ .قيل أي اهلرج: اهللا ويفيض املالُ فيكثر وتظهر الفنت ويكثر الْهرج والْمرج قال

  .تفرد به أمحد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم

ومن حديث حممد بن عمرو، عن علقمة، عن . وقد رواه أبو داود عن القعنيب، عن الدراوردي، عن العالء به

الثون دجاالً ال تقوم الساعة حىت خيرج ث: "أيب سلمة، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".كذابون، كلهم يكذب على اهللا وعلى رسوله

بني : "وقال أمحد، حدثنا حيىي بن عوف، حدثنا جالس، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".يدي الساعة قريب من ثالثني دجالني كلهم يقول أنا نبِي

  .وهذا إسناد جيد حسن تفرد به أمحد أيضاً

: دثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن هليعة، أخربنا سالمان بن عامر، عن أيب عثمان األصبحي قالوقال أمحد، ح

سيكون يف أميت دجالون كذابون يأتونكم :" إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مسعت أبا هريرة يقول

شغاكم وإياهم ال يكُم فإيم وال آباؤتمبا مل تسمعوا أن ع من احلديثكم بِبِدون."  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف صحيح مسلم من حديث أيب قالبة، عن أيب أمساء، عن ثوبان قال
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  .احلديث بتمامه" وإِنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نيب وأنا خامت األنبياء ال نبِي بعدي:

عبداهللا بن أياد بن لقيط، حدثنا أبار، عن عبد الرمحن بن أنعم أو حدثنا أبو الوليد، حدثنا : وقال اِإلمام أمحد

واهللا ما كنا : فقال؟ سأل رجل ابن عمرعن املتعة وأن عنده متعة النساء: أبو الوليد قال: نعيم األعرجي مثله

اهللا  واهللا لقد مسعت رسول اهللا صلى: على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتابني وال مسافحني مث قال

 ".ليكونن قَبلَ يوم القيامة املسيح الدجال وكذابون ثالثون أو أكثر: "عليه وسلم يقول

  اشارة نبوية إىل أنه سيكون يف األمة االسالمية دعاة إىل النار 

  .تفرد به أمحد. ورواه الطرباين من حديث مورق العجلي عن ابن عمر بنحوه

عبد األعلى، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سعيد بن عامر، عن قال احلافظ أبو يعلى، حدثنا واصل بن 

إن يف أميت لنيفاً وسبعني داعياً كلُّهم داع إىل : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ابن عمرقال

  .وهذا إسناد ال بأس به". النار لوأشاُء ألنبأتكم بأسمائهم وقبائلهم 

حدثنا أبو كريبط،حدثنا : يف الكرع والشرب باليد، وقال احلافظ أبو يعلىوقد روى ابن ماجه به حديثاً 

حممد بن احلسن األسدي، حدثنا هارون بن صاحل اهلمداين، عن احلرص بن عبد الرمحن، عن أيب اجلالس 

مسعت علياً يقول لعبد اهللا بن سبأ، ويلك واهللا ما أفضي إيلَّ بشيء كتمته أحداً من الناس، ولقد : قال

  .وإنك ألحدهم" إن بني يدي الساعة ثالثني كذاباً : "ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسع

  .ورواه أيضاً عن أيب بكر بن شيبة، عن حممد بن احلسني به

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا زهرة، حدثنا جرير، عن ليث، عن بشر، عن أنس قال: وقال أبو يعلى

  ".نيف وسبعون دجاالً يكون قبل الدجال:"وسلم 



 ٨٥

  .فيه غرابة والذي يف الصحاح أثبت واهللا أعلم

حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبداهللا، عن عوف، عن أيب : وقال أمحد

واىف مسيلمة قبل أن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه شيئاً فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه : بكرقال

أما بعد ففي بيان هذا الرجل الذي قَد أكْثَرمت فيه أنه كذاب من ثالثني كذاباً خيرجون : "سلم خطيباً فقالو

  ".بني يدي الساعة وأنه ليس بلد إالَّ يبلغهارعب املسيح 

وقد رواه أمحد أيضاً، عن حجاج، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شسهاب، عن طلحة، عن عبد اهللا 

فإنه كذّاب من ثالثني كذاباً خيرجون قبل : "وف، عن عياض بن نافع، عن أيب بكرة فذكره وقال فيهبن ع

  .تفرد به أمحد من الوجهني". الدجال، وإنه ليس بلد إال سيدخله رعب املسيح

ن حدثنا أبو جعفر املدايين وهو حممد بن جعفر، أخربنا عباد بن العرام، حدثنا حممد ب: وقال اِإلمام أمحد

إن أمام الدجال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إسحاق، عن حممد بن املنمدر، عن أنس بن مالك قال

سنني خداعةً يكْذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، فيخون فيها األمني ويؤتمن فيها اخلائن، ويتكلم 

تفرد به أمحد من هذا . وهذا إسناد جيد" ال الْفُويِسق يتكلم يف أمر العامةق؟ فيها الرويبِضةُ قيل وما الرويبِضةُ

 .الوجه
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  الكالم على أحاديث الدجال

  بعض ما ورد من اآلثار يف ابن صياد 

حدثين حرملة بن حيىي بن عبد اهللا بن حرملة بن عمران التجييب، أخربين ابن وهب، أخربين : قال مسلم

بن عبد اهللا أخربه أن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب انطلق مع رسول اهللا صلى  يونس، عن ابن شهاب أن سلم

اهللا عليه وسلم يف رهط قبل ابن صياد حىت وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بين مغالة، وقد قارب ابن صياد 

ى اهللا مث قال رسول اهللا صل؟ يومئذ احللم فلم يشعر حىت ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظهره بيده

وقال ابن : أشهد أنك رسول األميني: فنظر ابن صياد فقال؟ أتشهد أين رسول اهللا: عليه وسلم البن صياد

آمنت : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أتشهد أين رسول اهللا: صياد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

؟ يأتيين صادق وكاذب: قال ابن صياد؟ ذا ترىما: مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ باللة ورسله

إين : "مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ خلط عليك األمر: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اخسأ فَلَن تعدو : "هو الرخ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قد خبأت إليك خبأ، فقال ابن صياد

  ".وقَدرك
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إن يكنه : "ر بن اخلطاب مرين يا رسول اهللا أضرب عنقه، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقال عم

هللك يف قَت ريه فال خكُنسلَّطَ وإن ال يفلن ت."  

انطلق بعد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب : مسعت عبد اهللا بن عمر يقول: وقال سامل بن عبد اهللا

نخل اليت فيها ابن صياد، حىت إذا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النخل طفق يتقي بن كعب إىل ال

جبذع النخل وهو خيتل أنه يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اهللا عليه وسلم وسلم وهو مضطجع على فراش يف قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد رسول اهللا صلى 

يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا حممد فثار ابن صياد فقال : وهو يتقي جبذوع النخل فقالت البن صياد

فقام رسول اهللا صلى اهللا : قال سامل، قال عبد اهللا بن عمر" لو تركته بني: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إين ألنذركُموه ما من نبِي إالّ وقد : "ذكر الدجال فقالعليه وسلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو له أهل مث 

أنذَر قَومه لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه قوالً مل يقُلْه نيب لقومه تعلَموا أنه أعور وإنَّ اهللا ليس 

  ".بأعور

 صلى اهللا عليه وسلم وأخربين عمر بن ثابت األنصاري أنه أخربه بعض أصحاب رسول اهللا: قال ابن شهاب
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إنه مكْتوب بني عينيه كافر يقرؤه من كَرِه : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوماً حيذر الناس الدجال

  ".عملَه أو يقرؤه كل مؤمن، وقال تعلَّموا أنه لن يرى أحد منكم لربه حىت ميوت

  هحتذير الرسول من الدجال وذكر بعض أوصاف

وأصل احلديث عند البخاري هو حديث الزهري عن سامل عن أبيه بنحوه، وروى مسلم أيضاً من حديث 

إن : "عبيد اهللا بن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراين اَلناس فقال

  ".أنَّ عينه عنبةٌ طافيةاللَّه ليس بأعور إال إن املسيح الدجالَ أعور العني اليمىن ك

ما من نبِي إالَّ قَد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال

ه كافرينيع نبي مكتوب كم ليس بأعوروإن رب أعور هأال إن الكذاب ه األعورأنذر أمت."  

  .بنحوه رواه البخاري من حديث شعبة

قال مسلم، وحدثين زهري بن حرب، حدثنا عثمان، حدثنا عبد الوارث، عن سعيد بن احلجاب، عن أنس 

الدجالُ ممسوخ العني مكتوب بني عينيه كافر مث جاها كافر : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".يقرؤها كل مسلم 
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ألنا أعلَم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ة قالوملسلم من حديث األعمش، عن سفيان، عن حذيف

ن بِما مع الدجالِ منه، معه ران جيريان أحدهما رأي العني ماء أبيض، واآلخر رأي العني نار تأجج فإما أدركَ

نه ماٌء بارِد، وإِن الدجال ممسوح العني أحدكم فَلْيأت الذي رآه ناراً وليغمض مث ليطاطىْء رأسه فيشرب فإ

 ".علَيها ظَفَرة غَليظةٌ مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتبٍ وغري كاتبٍ

  نار الدجال جنة وجنته نار 

مث رواه من حديث شعبة، عن عبد امللك بن عمرو، عن ربعي، عن حذيفة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ورواه البخاري من حديث شعبة . عود وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ابن مس. بنحوه

وروى البخاري ومسلم من حديث شيبان، عن عبد الرمحن، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، . بنحوه

ه نيب قومه أال اخربكم عن الدجال حديثاً ما حدثَ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال

 نوح وإين أنذرتكم به كما انذر به ةُ هي النارا اجلنوالنارِ فاليت يقول إ ةثْلُ اجلنوإنه جييُء معه م إنه أعور

  ".قومه 

  : حتذير الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمته من أن تغتر مبا مع الدجال من أسباب القوة والفتنة
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رأيت جابر عبد اهللا حيلف باهللا أن ابن صياد هو الدجال، : نكدر قالوروى مسلم من حديث مسلم بن امل

إين مسعت عمر حيلف على ذلك عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم ينكره النيب : فقال؟ حتلف باهللا: فقلت

  .صلى اهللا عليه وسلم

قوالً أغضبه فانتفخ  وروي من حديث نافع أن ابن عمر لقي ابن صياد يف بعض طرق املدينة، فقال له ابن عمر

حىت مأل السكة، ويف رواية أن ابن صياد خنر كأشد خنري محار يكون، وأن ابن عمر ضربه حىت تكسرت 

ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول اهللا صلى : عصاه، مث دخل على أخته أم املؤمنني حفصة فقالت

  .؟"ضبهاإِنما يخرج من غَضبة يغ: "اهللا عليه وسلم قال

  ليس ابن صياد هو الدجال األكرب وإمنا هو أحد الدجالة الكبار الكثار 

  .إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال، وهو ليس به إمنا كان رجالً صغرياً: قال بعض العلماء

ه إنه وقد ثبت يف الصحيح أنه صحب أبا سعيد فيما بني مكة واملدينة، وأنه تربم إليه مبا يقول الناس في

إنه ال يدخل املدينةَ وقد ولدت ا، وإِنه : "الدجال، مث قال أليب سعيد أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ال يولَد له وقد ولد يل، وإِنه كافر وإِين قد أَسلمت 
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  .ومع هذا فإين أعلم الناس به وأعلمهم مبكانه ولو عرض علي أن أكون إياه ملا كرهت ذلك: قال

وقال أمحد، حدثنا عبد املتعال بن عبد الوهاب، حدثنا حيىي بن سعيد األموي، حدثنا االد عن أيب الوداك 

إنه يزعم أنه ال مير بشيء إِال : ذكر ابن صياد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر: عن أيب سعيد قال

زمان قطعاً، وذلك حلديث فاطمة بنت قيس كلمه واملقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي خيرج يف آخر ال

  .الفهرية فإنه فيصل يف هذا املقام واهللا أعلم

  حديث فاطمة بنت قيس يف الدجال 

   قال مسلم، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كالمها 

عن احلسني ابن ذكوان، عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد، حدثين أيب، عن جدي، 

حدثنا ابن بريدة، حدثين عامر بن شراحيل الشعيب، مسعت محدان يسأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن 

حدثينِي حديثاً مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال : "قيس وكانت من املهاجرات األول فقال

ت املُغريةَ وهو من خيار شباب قريش يومئذ ، فأصيب يف أولِ نكَح: تستنِدين فيه إىل أحد غريِه، فقالت

اجلهاد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما مات خطَبنِي عبد الرمحن بن عوف يف نفَر من أصحابِ حممد 

كنت حدثْت أن رسول  صلى اهللا عليه وسلم وخطَبنِي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علَى موالَه أسامةَ، وقد
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من أحبنِي فَلْيحب أسامةَ، فلما كًلّمنِي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ئْتش نين محفأنك كرِي بِيدار عظيمةُ النفَ: فقال؟ أمريك امرأة غنيةٌ من األنصش ريك وأمش قلي إِىل أمتان قة

  .سأفعل: يف سبيل اهللا يرتل عليها الضيفَانُ فقلت

ال تفعلي إِنَّ أم شريك امرأةٌ كثريةُ الضيفان وإِين أكْره أن يسقُطَ عنك خمارك أو ينكَشف الثَوب عن : فقال

بن عمرو بن أم مكثوم وهو ساقَيك فَيرى القَوم منك بعض ما تكرهني، ولكن انتقلي إِىل ابن عمك عبد اهللا 

 منادي يت مسعت املناديدع تفانتقلت إِليه فلما انقض ،نهم يرِ قريش من البطن الذي ههرِ فهرجل من بين ف

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينادي الصالةُ جامعةٌ فخرجت إِىل املسجد فصليت مع رسول اهللا صلى اهللا 

 .لنساِء اليت تلي ظهور القومعليه وسلم، فكنت يف صف ا

  ما روي عن متيم الداري من رؤية اجلساسة والدجال 

ليلْزم كل إِنسان : فلما قَضى رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم صالته جلَس على املنربِ وهو يضحك فقالَ

إِين واللَّه ما مجعتكم لرغبة وال : قال :اللَّه ورسوله أعلم: قالوا؟ أتدرونَ لم جمعتكُم: مصاله مث قال

لرهبة، ولكن ألن متيماً الدارِي كان رجالً نصرانياً فجاَء فبايع وأسلم، وحدثين حديثاً وافق الذي كنت 

 ،ذَامم وجثكم عن املسيح الدجالِ، حدثين أنه ركب البحر يف سفينة حبرية مع ثالثني رجالً من لَخدأح

وج شهراً يف البحر مث أرسوا إِىل جزيرة يف البحر حيث تغرب الشمس فجلسوا يف أقرب فلعب م امل

الش ةثْرك نم رِهبن دلُه ما قُبونَ مررِ الَ يدعالش ريكَث لَبُء أهيش مهرِ، السفينة فدخلوا اجلزيرة فَلَقيع
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أيها القوم انطلقوا إِىل هذا الرجل : قالت؟ وما اجلَساسةُ: قالوا. جلَساسةُأنا ا: قال؟ ويلَك ما أنت: فَقَالُوا

   بالدير فإِنه 

فانطَلَقْنا سراعاً حىت : قال. فلما سمت لَنا رجالً فَرقْنا منها أَن تكون شيطانة: إِىل خبرِكُم بِاألشواق قال

قط خلْقاً وأشده وثاقاً جمموعةٌ يداه إِىل عنقه ما بني ركبتيه إِىل كعبيه  دخلنا الدير، فإِذا فيه أعظم إِنسان رأيناه

حنن أناس من العرب : قالوا؟ قَد قدرتم على خبرِي فأخربوين ما أَنتم: قالَ؟ ويلَك ما أنت: قلنا. باحلديد

ج شهراً مث أرفأنا إِىل جزيرتك هذه، فجلسنا يف ركبنا يف سفينة حبرية فصادفنا البحر حني اغتلَم، فلعب بنا املو

أقرا فدخلنا اجلزيرة فلقينا دابة أَهلب كثريةَ الشعرِ ما ندري ما قبله من دبرِه من كثرة الشعرِ، فقلنا ويلَك ما 

م بِاألشواق، فأقبلنا إليكم أَعمدوا إِىل هذَا الرجل يف الديرِ فإِنه إِىل خبركُ: أنا اجلَساسةُ، قالت: فقالت؟ أنت

؟ أخربوين عن خنل بيسان فَقلنا عن أي شأنها تستخبِر: سراعاً وفَرغنا منها ومل نأمن أن تكون شيطانة، فقال

رية أخربوين عن حب: قال. أما إِنه يوشك أن ال يثْمر: قال. نعم: قلنا له؟ أسألكم عن نخلها هل يثْمر: قال

إِن ماَءها يوشك أن : قال. هي كثرية املاَء: قالوا؟ هل فيها ماَء: قال؟ عن أي شأنها تستخرب: الطَّبرية، قلنا

وهل يزرع أهلها ؟ هل يف العني ماُء: قال؟ عن أَي شأا تستخرب: أخربوين عن عني زغَر قالوا: قال. يذهب

: قالوا؟ أخربوين عن نيب األميني ما فعل: قال. ملاءِ وأَهلها يزرعون من مائهانعم هي كثرية ا: قلنا له؟ مباءٍ العني

فأخربناه أنه قد ظَهر ؟ كيف صنع م: قال. نعم: قلنا؟ أقاتله العرب: قال. قد خرج من مكة ونزل بِيثْرِب



 ٩٤

ا إِنه خري هلم أنْ يطيعوه وإِين أم: قال. نعم: قلنا؟ قال هلم قد كان ذاك: على من يليه من العرب وأَطاعوه قال

خمربكم عني، إِني أنا املِسيح، وإِين يوشك أنْ تؤذَن لي يف اخلروج فَأخرج فأسري يف األرض فال أدع قريةً إِال 

دة أو إِحدامها هبطتها يف أربعني ليلةً غري مكة وطيبةَ فهما حمرمتان علي كلّتاهما كُلما أردت أن أدخل واح

قال رسول اهللا : استقْبلَين ملك بِيده السيف صلْتا يصدين عنها، وإِنَّ علَى كلِّ نقْبٍ منها مالئكة حيرسوا قال

فقال ؟ طيبةُ يعين املدينةَ أالَّ هلْ كنت حدثتكم ذلك: وطَعن بِمخصرته يف املنرب هذه: "صلى اهللا عليه وسلم

إنه أعجبين حديث متيم إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة أالَ إِنه يف حبر : قال. نعم: اسالن

فحفظت هذا من رسول اهللا صلى : قالت. الشام أو حبر اليمني ال بل من قبل املشرق وأومأ بيده إِىل املشرق

 ".اهللا عليه وسلم

  حديث فاطمة بنت قيس 

فسمعت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو على : م من حديث سيار، عن الشعيب، عن فاطمة قالترواه مسل

إِن بين عم لتميم الداري ركبوا يف البحر وساق احلديث، ومن حديث غيالن بن : املنرب خيطب فقال

فخرج جرير، عن الشعيب عنها فذكرته أن متيماً الداري ركب البحر فتاهت به السفينة فسقط إىل جزيرة 

إليها يلتمس املاء فلقي إنساناً جير شعره فاقتص احلديث، وفيه فأخرجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِىل 

  ".هذه طيبة وذلك الدجال: "الناس حيدثهم فقال

حدثين أبو بكر بن إسحاق، حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا املغرية حيىي احلرامي، عن أيب الزناد، عن الشعيب، 
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أيها الناس حدثين متيم : نت قيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قعد على املنرب فقالعن فاطمة ب

  .الداري أن ناساً من قومه كانوا يف البحر وساق احلديث

. وقد رواه أبو داود، وابن ماجه من حديث إمساعيل بن أيب خالد، عن جمالد، عن الشعيب عنها بنحوه

حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن : الشعيب عنها وقالعن ؟ ورواه الترمذي من حديث قتادة

وروراه النسائي من حديث محاد بن سلمة، عن داود بن أيب هند، عن الشعيب عنها بنحوه، : الشعيب

  .وكذلك رواه اِإلمام أمحد عن عفان وعن يونس بن حممد املؤدب كل منهما

قدمت املدينة فأتيت فاطمة بنت : عامر قالوقال اِإلمام أمحد، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا جمالد عن 

فبعثه رسول اهللا صلى اهللا : أن زوجها طلقها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قيس فحدثتين

. إِن يل فيها نفَقَةً وسكىن حىت يحلَّ اَألجلُ: اخرجي من الدار، فقلت له: عليه وسلم يف سرية فقال أخوه

إِن فالناً طلَّقَنِي وإِن أَخاه أَخرجين ومنعين : ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلتفأَتي: قالت. ال: قال

إِنَّ أَخي طلقها ثالثاً مجيعاً، : قال يا رسول اهللا؟ ما لك والبنة آل قيس: السكْىن والنفقةَ فأَرسلَ إِليه فقال

ى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، انظُري يا ابنة قيس إِنما النفقةُ والسكْن: فقال رسول اهللا

إِنه يتحدثُ إِليها إنزيل : فإِذا مل يكن له عليها رجعةٌ فال نفقةَ وال سكىن اخرجي فانزيل على فالنةَ، مث قال

فَخطَبنِي رجلٌ من : على ابن أم مكثوم فإِنه أَعمى ال يراك، مث ال تنكحي حىت أكون أَنا أَنكحك، قالت

: فقلت؟ أَال تنكَحني من هو أَحب إِلَي منه: قُريش فأَتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأمره، فقال

تبأَحب ننِي مكَحةَ بن زيد: قَالت. بلى يا رسول اهللا فأَنامن أسنِي مكَحقالت. فَأَن : رجأَنْ أخ ا أَردتفَلَم

خرج رسول اهللا صلى اهللا : قالت.  أَحدثَك حديثاً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقَالَت اجلس حىت

اجلسوا أيها الناس فَإِين مل أَقُم : عليه وسلم يوماً من اَأليام فصلَّى صالةَ اهلاجرة مث قَعد فَفَرغَ الناس، مث قال

خربين خرباً فمنعين من القيلولَة من الفَرح وقُرة الْعين، مقامي هذا لفَزع ولَكن تميم الداري أَتاين فأَ

 ابتهم عواصفطاً من بين عمه ركبوا البحر فأَصهكم، أَخربين أَنَّ ربِين حكُم فَرلَيع شرأَنْ أَن تببفأَح

خرجوا إِىل جزيرة فإِذا هم بشيٍء فأَجلأَم الريح إِىل جزيرة ال يعرفوا فقعدوا يف قُويرِبِ سفينة حىت إِذا 

. أَال ختربنا: أَهلَب كثريِ الشعرِ ال يدرون أَرجلٌ هو أَم امرأَة، فسلَّموا عليه فَرد علَيهم السالم، فقالوا له

من هو إِىل خبرِكُم ما أَنا مبخبِرِكُم وال بِمستخبِركُم، ولكن هذَا الدير الذي قَد رأَيتموه فيه : فقال

فانطلقوا حىت أَتوا الدير فإِذا هم ؟ الْجساسةَ: قَال؟ ما أَنت: قُلْنا: بِاَألشواق أَنْ يخبِركُم ويستخبِركُم، قَالَ

نحن : قالوا؟ من أنتمفَ: بِرجل موثَّق شديد الوثاق يظْهر احلزنَ كثري الشكر فسلّموا علَيه فَرد عليهم قال
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خرياً آمنوا به : قَالوا؟ فما فَعلوا: قال. نعم: قالوا؟ ما فَعلت العرب اخرج نبيهم: قال. أناس من الْعربِ

قوهخري هلم: قال. وصد ه اهللا عليهم: قالوا. ذَاكراَء فَأظْهدوا له أعكَان اليوم إِهلُ: قال. لَقَد فالعرب مه

صاحلةٌ يشرب منها : قالوا؟ فما عملت عني زغر: قال: قالوا نعم؟ واحد ونبيهم واحد وكلمتهم واحدةُ

مهعرقونَ منها زسيهم ويقسانَ: قال. أهلُها تسيانَ وبمع نيلٌ بخلَ نا فَعكُلَّ : قالوا. فَم اهنج مطْعصاحل م

فَزفَرَ مث حلَف لو خرجت من مكاين هذا ما تركت : قال. مألى: قالوا؟ ا فعلت حبرية الطَّبريةم: قال. عام

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. أرضاً من اهللا إِال وطئْتها غَير طيبةَ ومكّةَ ليس يل عليهما سلطانً

  ".ال يدخل الدجال طيبة: "وسلم

ن طيبة املدينةُ إِن اهللا حرمها على الدجال أنْ يدخلَها مث حلف رسول اهللا صلى اهللا إِىل هنا إِنتهى فرحي إِ

واهللا الذي الَ إِله إِالَّ هو ما لَها طَريق ضيق والَ واسع والَ سهلُ والَ جبلٌ إِالَّ علَيه ملك : "عليه وسلم

تسا يم امةيم الْقوإِىل ي فيالس راههاشجالُ أنْ يدخلَها على أهلالد يعط."  

أشهد على أيب أنه حدثين : فلقيت احملرز بن أيب هريرة فحدثته حبديت فاطمة بنت قيس فقال: قَالَ عامر

  ".إِنه يف بحر الشرق: "كما حدثتك فاطمة غري أنه قال قال صلى اهللا عليه وسلم

أشهد على عائشة أا حدثتين كما : فاطمة فقالمث لقيت القاسم بن حممد فذكرت له حديث : قال

  ".احلرمان عليه حرام مكةُ واملدينةُ: "حدثتك فاطمة غري أا قالت

وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث إمساعيل أيب خالد، عن جمالد عن عامر الشعيب، عن فاطمة بنت 

بله ومل يذكر متابعة أيب هريرة وعائشة كما قيس بسطه ابن ماجه وأحاله أبو داود على احلديث الذي رواه ق

  .ذكر ذلك اِإلمام أمحد

وقال أبو داود، حدثنا النفيلي، حدثنا عثمان بن عبد الرمحن، حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن أيب 

: سلمة، عن فاطمة بنت قيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخر العشاء اآلخرة ذات ليلة مث خرج فقال

نه حبسين حديث كان يحدثُنِيه متيم الداري عن رجل يف جزيرة من جزائر البحر، فإِذا أَنا بإِمرأة جتر شعرها إِ" 
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أنا اجلساسة اذهب إِىل ذلك القصرِ فأتيته فإِذا رجل جير شعره موثَّق باألغاللِ ينزو : فقالت؟ ما أنت: فقال

. نعم: قلت؟ أخرج نبيهم؟ ما فعلت العرب: قال. أَنا الدجال: قال؟ ألرض فقلت من أنتفيها بني السماءِ وا

  ".ذلك خري هلم: قال. بلَ أطَاعوة: قلت؟ أطَاعوه أَم عصوه: قال

  .فهذه رواية لعامر بن شراحيل الشعيب عن فاطمة بنت قيس بطوله كنحو ما تقدم

يد بن عبد اهللا بن مجيع، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن جابر مث قال أبو داود، حدثنا ابن فضيل، عن الول

إِنه بينما أناس يسريونَ يف البحر فَنفَد طعامهم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم على املنرب: قال

امرأة جتر : قال؟ اجلساسة وما: فرفعت هلم جزيرةً فخرجوا يريدون الْخبز فلقيتهم اجلساسة قلت أليب سلمة

  ".شعرها شعر جلدها ورأسها

: وقال يف هذا القصر وذكر هذا احلديث، وسأل عن خنل بيسان، وعن زغر قال هو املسيح فقال يل ابن سلمة

: قلت. فإنه أسلم: فإنه قد مات قلت: قلت. شهد جابر أنه ابن صياد: قال. أن يف احلديث شيئاً ما حفظته

  .وإن دخل املدينة تفرد به أبو داود وهو غريب جداً: قال. فإنه قد دخل املدينة :وإن أسلم قلت

وقال احلافظ أبو يعلى، حدثنا حممد بن أيب بكر، حدثنا أبو عاصم سعد بن زياد، حدثين نافع موالي، عن أيب 

اً يف ناحية املسجد، حدثين متيم فرأى متيم: هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استوى على املنرب، فقال
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: كنا يف جزيرة فإِذا حنن بدابة ال ندرِي ما قُبلُها من دبرِها فقالت: "حدث الناس ما حدثين قال: فقال يا متيم

كُمن يشتهي كَالَمر ميي ويف الدلْقخ نون مبجعإِىل؟ ت بِهمن كَع يف احلَديد ثقوفإِذا حنن برجل م رفدخلنا الدي 

ما فعلت بحرية : فأخربناه، فقال؟ فمن أنتم: أذُنِه، وإِذا أحد منخريه مسدود وإِحدى عينيه مطموسةٌ قال

َألطأَن األرض بقدمي هاتني إِال بلدة : قال. كعهده: قلنا؟ فما تفعل نخل بيسانَ: قال. كعهدها: قلنا؟ طَبرية

  .إِبراهيم وطيبة

وهذا حديث غريب جداً، وقد قال أَبو حامت ليس ". طيبةُ هي الْمدينةُ: " عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا

 .هذا باملتني

  ابن صياد من يهود املدينة 

وقال أمحد، حدثنا حممد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيب الزبري، عنِ جابر بن عبد اهللا أنه 

لدت غالماً ممسوحةٌ عينه طالعةً نابه، فأَشفق رسول اهللا صلى اهللا عليه إِن إِمرأَة من اليهود باملدينة و: "قال

هذا أَبو القاسم قد جاَء : وسلم أَن يكون الدجالَ فوجده حتت قطيفة يهمهِم، فأدنته أمه فقالت يا عبد اهللا

يا : ها اللَّه لو تركَته لَبين مث قالقَاتلَ. ما هلا: "فاخرج إِليه من القطيفة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أَتشهد أَين : فليس، فقال: قال. أَرى حقاً وأرى باطالً وأرى عرشاً على املاَء: قال؟ ابن صياد ما ترى

آمنت باللَّه ورسله، مث : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أتشهد إِين رسول اهللا: رسول اّهللا، فقال هو

هذا أَبو القاسم قد جاَء فقال : تركه، مث أَتاه مرةً أخرى يف نخل لَهم فأدنته أمه فقالت يا عبد اهللاخرج و

  ".ما لَها قَاتلَها اللَّه لو تركَته لبين: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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يا ابن : قال. م أهو هو أم الوكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطمع أن يسمع من كالمه شيئاً ليعل: قال

: قال هو؟ أتشهد إين رسول اهللا: قال. أرى حقاً وأرى باطالً وأرى عرشاً على املاء: قال؟ صياد ما ترى

آمنت باهللا ورسله فلبس عليه، مث خرج فتركه، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أتشهد إين رسول اهللا

بكر وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما يف نفر من املهاجرين واألنصار وأنا  مث جاء يف الثالثة والرابعة ومعه أبو

فبادر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أيدينا ورجا أن يسمع من كالمه شيئاً فسبقته أمه إليه : معه، قال

لها اهللا لو تركته ما هلا قات: "هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت يا عبد اهللا

تشهد أين رسول : قال. أرى حقاً وأرى باطالً أرى عرشاً على املاء: قال؟ يا ابن صياد ما ترى: فقال؟ لبين

الدخ، فقال : قال؟ فما هو: يا ابن صياد إِنا قد خبأنا لك خبأ، قال؟ آمنت باهللا ورسوله: فقال رسول اهللا. اهللا

ائذن يل فأقتله يا رسول اهللا، فقال : قال عمر بن اخلطاب. أخسأ أخسأ: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إن يكنه فلست بصاحبه إِمنا صاحبه عيسى ابن مرمي، وإِالَّ يكُنه فليس لك : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دجال يعين جابر فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشفقاً أنه ال: قال. أن تقتل رجالً من أهل العهد

  .وهذا سياق غريب جداً

وقال اِإلمام أمحد، حدثنا يونس حدثنا املعتمر، عن أبيه عن سليمان األعمش، عن شفيق بن سلمة، عن عبد 
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بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ مر بصبيان يلعبون فيهم ابن صياد فقال : اهللا بن مسعود قال

فقال ؟ أتشهد أين رسول اهللا: فقال هو؟ ت يداك أتشهد أَين رسول اهللاترِب"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ".إِنْ يكُن الذي يخاف فَلَن تستطيعه: "دعنِي فَألضرِب عنقَه، فقال رسول اهللا: عمر

  مرويات مرفوضة ألا ال تصدق عقالً وليس مبعقول صدورها عن الرسول عليه السالم 

فاهللا أعلم، . واردة يف ابن صياد كثرية، ويف بعضها التوقف يف أمره على هو الدجال أم الواألحاديث ال

وحيتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شأن الدجال وتعيينه، وقد تقدم 

أنه ليس بابن صياد حديث متيم الداري يف ذلك وهو فاصل يف هذا القام، وسنورد من األحاديث ما يدل على 

  .واهللا تعاىل أعلم وأحكم

حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر : فقال البخاري

 بينا أنا قائم أطوف بالكعبة فإِذا رجل آدم سبطُ الشعرِ ينطف أَو: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فَقُلْت ،هأسر اقرهذا: يه نفقيل؟ م : بن أقْريالْع روأس أعذُّ الرأج رمأح لٌ جِسيمفإِذَا رج فتمث الت ميرم ابن

  ".الناس بِه شبهاً ابن قَطُن رجل من خزاعةُ
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جابر بن عبد اهللا أنه  الزبري، عن وقال اِإلمام أمحد، حدثنا حممد بن سابق، أخربنا إبراهيم بن طهمان، عن أيب 

خيرج الدجالُ يف خفَّة من الدين وإِدبارٍ من العلم وله أربعون ليلَةً : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

كم واليوم منها كاجلُمعة، مث سائر أيامه كأيام. يسبحها يف األرض اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر

أنا ر بكم وهو أعور وإِن ربكم ليس : هذه وله محار يركبه عرض ما بني أذنيه أربعون ذراعاً، فيقول للناس

دينةَ بأعور مكْتوب بين عينيه كَفَر بِهجاٍء يقْرؤه كُلُّ مؤمن كاتب أو غري كاتب يرد كلَّ ماٍء ومنهل إال امل

 عليه وقامت املالئكةُ بِأبوابِهما، ومعه جبال من خبز والناس يف جهد األمن اتبعه، ومعه ومكّةَ حرمهما اهللا

ران أنا أعلم ما منهما ر يقول له اجلنة ور يقول له النار، فمن أدخل الذي يسميه اجلنة فهي النار، ومن 

ومعه فتنة عظيمة يأمر السماءَ فتمطر  ومسعت معه شياطني تكلم الناس: أدخل الذي يسميه النار فهي اجلنة قال

قال فيفد ؟ هل يفعل مثلَ هذا إال الرب: فيما يرى الناس ويقتل نفساً مث يحييها فيما يرى الناس، ويقول للناس

املسلمون إىل جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فَيشثد حصارهم ويجهِدهم جهداً شديداً، مث يرتل 

هذا : فيقولون؟ يا أيها الناس ما مينعكم أن خترجوا إىل الكذاب اخلبيث: بن مرمي فينا من السحرِ فيقولعيسى ا

ليتقَدم إِمامكُم : رجل حي فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم فتقام الصالة، فيقال له تقدم يا روح اهللا، فيقول

وا إليه، قال فحني يراه الكذاب ينماثُ كَما ينماثُ امللْح يف املاء، ليصلِّ بِكُم فإذا صلّوا صالة الصبح خرج
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فيمشي إليه فيقتلُه حىت إن الشجرةَ واحلجر ينادي يا روح اهللا هذا يهودي فال يترك ممن كَانَ يتبعه أحداً إِالَّ 

 .وقد رواه غري واحد عن إبراهيم. قَتلَه تفرد به أمحد أيضاً

  ديث النواس بن مسعان الكاليب يف معناه وأبسط منه ح

حدثين أبو خيثمة زهري بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثين ابن جبري، عن أبيه ابن نفري : قال مسلم

احلضرمي أنه مسع النواس بن مسعان الكاليب، وحدثين حممد بن مهران الرازي واللفظ له، حدثنا الوليد بن 

رمحن بن زيد بن جابر الطائي، عن حيىي بن جابر الطائي، عن عبد الرمحن بن جبري مسلم، حدثنا عبد ال

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدجال : بن نفري، عن أبيه جبري بن نفري، عن النواس بن مسعان قال

ذَل فرحنا إليه عل، فلما رخفَّع يىت ظنناه يف طائفة النفَّض فيه ورفخ فينا فقالَذَات غداة ك" :كُمأنا ش؟ م

غَير : قُلنا يا رسول اهللا ذكرت الدجال غداةً فخفَّضت فيه ورفَّعت حىت ظَنناه يف طَائفَة النخل فقال

مرىء الدجالِ أخوفُنِي علَيكم إِنْ يخرج وأَنا فيكم فأَنا حجِيجه دونكُم، وإِن يخرج ولَست فيكم فكل ا

  .حجِيج نفِسه واللَّه خليفيت على كُلِّ امرىٍء مسلم

إنه شاب قَطط عينه طَافيةٌ إين أشبهه بعبد العزى ابن قَطُن من أَدركَه منكم فليقرأ عليه فَواتح سورة 

يا عباد اهللا فاثبتوا قلنا يا رسول الكهف إنه خارج يف خلَّة بني الشام والعراق فَعائث مييناً وعائثٌ شماالً 

يوم كسنة، ويوم كشهرٍ ، ويوم كَجمعة، وسائر أيامه ؟ أربعون يوماً: اهللا وما لَبثُه يف األرض قال

قلنا : اقدروا له قدره: ال: قال؟ قلنا يا رسول اهللا فذلك اليوم الذي كسنة أَتكْفينا فيه صالةُ يوم. كأَيامكم

فيأيت علَى الْقوم فَيدعوهم فيؤمنونَ به ؟ كالْغيثُ استدبرته الريح: وما إِسراعه يف األرض قال: يا رسول اهللا

 تلَ ما كَانأَطْو مهتارِحليهم سع وحربِت فَتفَتن ضر واَألرطماَء فَتمالس رفَيأم ونَ لَهجِيبتسوي غهبذرا وأَس

لَي لنيحمون مبِحصم فيهنع صرِفنفَي لَهونَ قَودفيدعوهم فري مي القَوأتمثّ ي ،راصوخ هدوعاً وأَمرض س

النحل، مث يدعو  بِأَيديهِم من أَموالهِم شيٌء، ويمر باخلَرِبة فيقول أَخرِجي كنوزك فَتتبعه كنوزها كَيعاسيبِ

مث يدعوه فيقْبِلُ يتهلَّلُ وجهه وهو ؟ رجالً ممتلئاً شباباً فَيضربه بالسيف فَيقطعه جزلَتين رميةَ الغرض

كحضالبيضاء شرقي ؟ ي فيرتلُ عند املنارة ابن مرمي املسيح ث اللَّهعو كذلك إِذ بما هنييف فَب قشمد
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مهروذتني واضعاً كفّيه على أَجنِحة ملَكَين إذا طأطأَ رأسه قَطَر وإِذا رفَعه تحدر منه جمانٌ كاللُّؤلُؤ، وال 

 فه، فيطلُبه حىت يدركه بباب لدهِي طرتنثُ يتهي حيني هفَسون ،نفِسه إالَّ مات جِد رِيحلُّ لكافر يحي

مث يأْيت عيسى ابن مرمي قوماً قد عصمهم اهللا منه فيمسح عن وجوههِم وحيدثُهم عن درجاتهم يف  فيقتله،

ألحد بقتاهلم . اجلنة، فبينما هو كذلك إذْ أَوحى اهللا تعاىل إىل عيسى إين قد أخرجت عباداً يل ال يدان

كل حدب ينِسلُونَ، فَيمر أوائلهم على فَحرز عبادي إىل الطُّورِ، ويبعث اللّه يأجوج ومأجوج وهم من 

بحرية الطربية فيشربون ما فيها، ومير آخرهم فيقولون لقد كان ذه مرةً ماُء، وحيضر نيب اهللا عيسى 

وأصحابه حىت يكون رأس الثورِ ألحدهم خرياً من مائة دينارٍ ألحدكُم اليوم فريغَب نيب اهللا عيسى 

ه فريسلُ اهللا إليهم النغف يف رقَابِهم فيصبحونَ فَرس كَموت نفْس واحدة، مث يهبط نيب وأَصحابه إىل اللَّ

اهللا عيسى وأَصحابه إىل اَألرض فال جيدونَ موضع شربٍ إال مأله زهمهِم ونتنهم فَيرغَب نيب اهللا عيسى 

أعناق الْبخت فَتطَرحهم حيثُ شاَء اللَّه ثُم يرسل اهللا مطراً الَ يكن وأصحابه إىل اللَّه فَيرسل اللَّه طَيراً كَ

ككَتري بدور كتمث يقال لَألرض أنبيت مثر ،لفَةِسل اهللا األرض حىت يتركها كالزغر، فيبوال و تي؟ منه ب

بِقحفها ويبارك يف الرسل، حىت إِنَّ اللِّقْحةَ من اِإلبل لتكفي  فيومئذ تأْكل العصابةُ من الرمانة ويستظلّونَ

الفئام من الناس، واللِّقْحةَ من البقَر لتكفي القبيلةَ من الناس، واللَقْحةَ من الغنم لتكفي الفَخذَ من الناس، 

هم، فَتاطؤمن وكلِّ مسلم، فبينما هم كذلك إِذ بعث اهللا رحياً طيبة فتأخذهم حتت آبروح كل م قْبِض

  ".ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج احلُمرِ فعليهم تقوم الساعة

حدثين علي بن حجر السعدي، حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن 

بن جابر ذا اِإلسناد حنو ما دخل حديث أحدمها يف حديث اآلخر عن عبد الرمحن بن يزيد : حجر

لقد كان بِهذه مرةً ماء مث يسريون حىت ينتهوا إىل جبل اخلَمر وهو جبلُ بيت : "ذكرناه وزاد بعد قوله

املَقْدس فيقولون لقد قتلنا من يف األرض هلما فَلْنقْتلْ من يف السماء فريمون بِنشابِهِم ىل السماء فريد اهللا 

  ".نشابهم مخضوبةَ دماء عليهم

  .انتهى" فإين قد أنزلت عباداً يل ال يد ألحد بقتاهلم: "ويف رواية ابن حجر

رواه مسلم إسناداً ومتناً، وقد تفرد به عن البخاري، ورواه اِإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده عن الوليد بن 

فحدثين عطاء بن : قال ابن حجر.  حيث شاءفيطرحهم اهللا: مسلم بإسناده حنوه، وزاد يف سياقه بعد قوله

مطلع : قال؟ فيطرحهم باملهبل قال ابن جابر وأين املهبل: "يزيد السكسكي عن كعب أو غريه قال

  ".الشمس
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ورواه الترمذي، عن علي بن . ورواه أبو داود، عن صفوان بن عمرو املؤذن، عن الوليد بن مسلم ببعضه

حيح ال نعرفه إال من حديث ابن جابر، ورواه النسائي يف حجر وساقه بطوله وقال غريب حسن ص

فضائل القرآن عن علي بن حجر خمتصر، ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن حيىي بن محزة عن عبد 

سيوقد الناس من قِسي يأجوج ومأجوج ونشابِهم وتروسهِم سبع : "الرمحن عن زيد بن جابر بإسناده قال

  ".سنِني

كره قبل ذلك بتمامه عن هشام بن عماد ومل يذكر فيه هذه القصة، وال ذكر يف إسناده عن جابر وذ

  .الطائي حديث عن أيب أمامة الباهلي صدى بن عجالن يف معىن حديث النواس بن مسعان

قال أبو عبد اهللا بن ماجه، حدثنا علي بن حممد بن ماجه، حدثنا عبد الرمحن احملاريب، عن إمساعيل بن 

خطبنا رسول اهللا : افع أيب رافع، عن أيب زرعة الشيباين حيىي بن أيب عمرو، عن أيب أمامة الباهلي قالر

إِنه : "صلى اهللا عليه وسلم فكان أكثر خطْبته حديثاً حدثناه عن الدجال وحذَّرناه فكانَ من قوله أنْ قَالَ

ه ذُرية آدم أعظَم من فتنة الدجال، وإِن اهللا لَم يبعثْ نبياً إال حذَّر من مل تكن فتنةٌ يف اَألرض منذُ ذَرأ اللَّ

الدجال، وأنا آخر األنبياء وأَنتم آخر األمم، وهو خارج فيكم الَ محالَةَ، فإِن خيرج وأنا بني أظْهرِكُم فأنا 

 ،فِْسهن جِيجلكل مسلم، وإِن خيرج من بعدي فكل ح جِيجيفيت على كل مسلم، وإِنه خيرج من حلواهللا خ

يا عباد اهللا أيها الناس فاثبتوا، وإِين سأصفُه لكم صفَةَ مل . خلَّة بني الشام والعراق فيعيثُ مييناً وشماالً،

أنا ربكم، والَ ترونَ ربكم : فيقول أنا نيب وال نبِي بعدي، ثُم يثني: يصفْها إِياه نيب قَبلي، إِنه يبدأ فَيقولُ

حىت تموتوا، وإِنه أَعور وإِن ربكم عز وجل ليس بأعور، وإنه مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 

يستغثْ فناره جنةٌ وجنته نار، فمن ابتلي بِنارِه فَلْ. كاتبٍ وغري كاتبٍ، وإِن من فتنته أن معه جنةً وناراً

ول بِاللَّه وليقرأْ فَواتح الكهف فَتكُونَ علَيه برداً وسالماً كما كانت النار على إِبراهيم، وإِن من فتنته أن يق

ة نعم، فَيتمثّلْ لَه شيطانان يف صور: فيقول له؟ ألعرابِي أَرأَيت إِن بعثث لك أَباك وأمك أتشهد أني ربك

أبيه وأمه فيقوالن يا بني اتبِعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلّطَ على نفس واحدة فيقتلها ينشرها باملنشارِ 

مث يلْقيها شقَّتني، مث يقول انظروا إىل عبدي فإين أبتعثُه اآلن، مث يزعم أن له رباً غريي، فيبعثُه اهللا فيقول له 

ربي اللَّه، وأنت عدو اللَّه الدجالُ واللَّه ما كنت بعد أشد بصريةً بِك مني : فيقول؟ ن ربكم: اخلبيث

اليوم."  

قال أبو احلسن يعين علي بن حممد، فحدثنا احملاريب حدثنا عبيد اهللا بن الوليد الوصايل، عن عطية، عن أيب 

  ".ذاك الرجلُ أرفع أميت درجةً يف اجلنة: "مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: سعيد قال
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قال احملاريب مث رجعنا . قال أبو سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إال عمر بن اخلطاب حىت مضى لسبيله: قال

من فتنته أن يأمر السماَء أنْ تمطر فتمطر، ويأمر األرض أن تنبِت فتنبت، وإِن : إىل حديث أيب رافع قال

ه أن مير باحلي فيكذبونه فال تبقى هلم سائمةٌ إال هلكت، وإن من فتنته أن مير باحلي فيصدقونه من فتنت

فيأمر السماَء أن تمطر فتمطر ويأمر األرض أن تنبت فتنبت، حىت تروح عليهم مواشيهِم من يومهم ذلك 

ال يبقى من األرض شيئاً إال وطئَه وظَهر عليه  أمسن ما كانت وأعظمه، وأمده خواصر، وأدره ضروعاً وإِنه

إال مكّةَ واملدينة، فإنه ال يأتيهما من نقب من نِقَابِهِما إِالّ لقيته املالئكة بالسيوف صلْتةً حىت يرتل عند 

فقة إال الطريب األمحر عند منقطع السبخة فَترجف املدينة بأهلها ثالث رجفَات فال يبقى منافق وال منا

 اخلالص، فقالت أم موي الْيوم كى ذَلعديثَ احلديد وبخ نقَّى الكريث منها كما يى اخلَبنقج إليه فَيرخ

هم قَليلٌ وجلهم ببيت املقدس وإِمامهم : قال؟ يا رسول اهللا فأين العرب يومئذ: شريك ابنةُ أيب الْعسكَر

، فبينما إِمامهم قد تقَدم فَصلّى الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم، فَرجع ذلك اِإلمام  رجلٌ صاحلٌ

تقَدم : ميشي القَهقَرى ليتقدم م عيسى يصلّي، فيضع عيسى عليه الصالة والسالم يده بني كتفيه فيقول له

أقيموا الباب فَيفْتح ووراَءه الدجالُ : مهم فإذا انصرف قال عيسىفَصلِّ فإا لك أقيمت، فيصلي م إما

معه سبعون ألف يهودي كُلُّهم ذو سيف محلَّى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذَاب كما يذوب امللح يف 

ه عند بابِ الدارِ الشرقي فيقتله فيدرِكُ؟ إن يل فيك ضربةً لَن تسبقَين بِها: املاء وينطلق هارِباً ويقول عيسى

رجالشيء، الَ ح اللَّه إال أنطَق هوديي ارى بِهوتي اللَّه لَقا خيء بِهقى شبفَالَ ي اليهود اللَّه هزِمفَي  رجالَ شو

يا عبد اهللا املسلم هذا يهودي فَتعالَ : الوالَ حائطَ والَ دابةَ إال الغرقَدة فإِا من شجرِهم الَ تنطق إال ق

وإِن أيامه أربعون سنةً السنةُ كنصف السنة، والسنةُ : "فاقْتلْه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كالشهر، والشهرُ كاجلمعة، وآخر أيامه قصريةٌ يصبح أحدكم على باب املدينة فما يصل إىل باا اآلخر 

تقدرونَ فيها للصالة كما : قال؟ كيف نصلي يف تلك األيام القصارِ: ل له يا رسول اهللاحىت يمسي، فقي

  ".تقدرونه يف هذه األيام الطوال مث صلّوا

ليكونن عيسى ابن مرمي يف أميت حكَماً عدالً وإِماماً قسطاً يدق : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اخلرتير ويضع اجلزيةَ ويترك الصدقةَ فال تسعى على شاة وال بعريٍ، ويرفَع الشحناء والتباغض الصليب ويقْتلُ 

ويرتع جمة كل ذي جمة حىت يدخل الوليد يده يف فَم احلية فال تضره، وينفر الوليد األسد فال يضره ويكون 
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وتكون الكلمةُ واحةً فال يعبد ؟ لسلْم كما ميأل االناء من املاِءالذئب يف الغنم كأنه كَلبها، ومتأل األرض من ا

 ا كعهد آدمابن تبنةَ يضاثُور الفا وتكونُ األرض كَعفلْكَه قريش لَبسارها، وترب أوزالْح ضعوت ،إِال اللَّه

مع النفَر على الرمانة فَتشبعهم، ويكونَ الثَّور بكذا حىت جيتمع النفَر على القطْف من العنبِ فَلْيشبِعهم وجيت

ال يركب حلرب أبداً : قال؟ وما يرخص الفرس: وكذا من املال، ويكون الفرس بالدريهمات قيل يا رسول اهللا

الناس  وإن قبل خروج الدجال ثالث سنوات شداد يصيب: حلرث األرض كلّها: قال؟ فما يغلي الثور: قيل له

فيها جوع شديد يأمر اللَّه السماء أن تحبِس ثلثَ مطرِها، ويأمر األرض أن تحبِس ثلثَ نباتها، مث يأمر 

 الثالثة ها، مث يأمر السماَء يف السنةاتثلث نب فتحبس طَرِها ويأمر األرضثلثي م الثانية فتحبس السماء يف السنة

تقْطر قطرةً، ويأمر األرض فتحبس نداتها كلَّها فال تنبِت خضراَء، فال تبقى ذات  فتحبس مطرها كلَّه فَالَ

التهليلُ والتكبري والتسبيح : قال؟ ما يعيش الناس يف ذلك الزمان: ظلْف إال هلكت إال ما شاء اهللا، فقيل

 ".والتحميد وجيري ذلك عليهم مجرى الطعام

  ت نسبة قوهلا إىل الرسول عليه السالم بعض العجائب الغرائب اليت ورد
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قال ابن ماجه مسعت أبا احلسن الطنافسي يقول، مسعت عبد الرمحن احملاريب يقول ينبغي أن يدفع هذا 

احلديث إىل املؤدب حىت يعلمه الصبيان يف الكتاب انتهى سياق ابن ماجه، وقد وقع ختبيط يف إسناده هلذا 

إسناده، وقد سقط التابعي منه وهو عمرو بن عبد اهللا احلضرمي أبو  احلديث، فكما وجدته يف نسخة كتبت

عبد اهللا اجلبار الشامي املرادي عن أيب أمامة قال شيخنا احلافظ املزي، ورواه ابن ماجه يف الفنت عن علي بن 

عن أيب . حممد، عن عبد الرمحن بن حممد احملاريب، عن أيب رافع إمساعيل بن رافع، عن أيب عمرو الشيباين زرعة

وقد جرد إسناده أبو : قلت. أمامة بتمامه كذا قال، وكذا رواه سهل بن عثمان عن احملاريب، وهو وهم فاحش

داود فرواه عن عيسى بن حممد، عن ضمرة، عن حيىي بن أيب عمرو الشيباين، عن عمرو بن عبد اهللا، عن أيب 

  .أمامة حنو حديث النواس بن مسعان

: ا اِإلسناد حديثاً واحداً يف مسنده فقال أبو عبد الرمحن عبد اهللا ابن اِإلمام أمحدوقد روى اِإلمام أمحد ذ

وجدت يف كتاب أيب خبط يده حدثين مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا ضمرة، عن الشيباين وامسه حيىي بن أيب 

ال تزال : "سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عمر، وعن عمرو بن عبد اهللا احلضرمي عن أيب أمامة قال

طائفة من أميت ظاهرين على عدوهم قاهرين ال يضرهم من خالفهم وال ما أصام من ألواء حىت يأيت أمر اهللا 

  ".يف بيت املقدس وأكْتاف بيت املقدس: قال؟ قالوا يا رسول اهللا وأين هم. وهم كذلك
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  حديث جيب صرفه عن ظاهره اىل التأويل 

و بن الناقد واحلسن احللواين وعبيد بن محيد وألفاظهم متقاربة والسياق بعيد قال حدثنا عمر: وقال مسلم

حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أيب عن صاحل، عن ابن شهاب، : حدثين وقال اآلخران

لم أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن أبا سعيد اخلدري قال، حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

يأيت وهو حمرم عليه أن يدخلَ نِقَاب املدينة فينتهي : "يوماً حدثنا طويالً عن الدجال فكان فيما حدثنا قال

: إىل بعض السباخ اليت تلي املدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري الناس أو من خري الناس فيقول له

أرايتم إِن قتلت :  عليه وسلم حديثه فيقول الدجالأشهد أَنك الدجالُ الذي حدثَنا رسول اهللا صلى اهللا

واهللا ما كنت فيك : فَيقْتلُه مث يحيِيه فيقول حني يحييه: قال. ال: فيقولون؟ هذا مث أحييته أتشكُّون يف األمرِ

  ".فرييد الدجال أن يقتلَه فال يسلّطَ عليه: قال. قَطُّ أشد بصريةً مين اآلن

  ".يقَالُ إِنَّ هذَا الرجلَ هو اخلضر: "إسحاققال أبو 

وحدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري يف هذا : قال مسلم

  .اِإلسناد مبثله

عن  حدثين حممد بن عبد اهللا بن فهران من أهل مرو، حدثنا عبد اهللا بن عثمان، عن أيب محزة،: وقال مسلم

خيرج : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قيس بن وهب، عن أيب الوداك، عن أيب سعيد اخلدري قال

دمعساحلُ الدجالِ فيقولون له أين تاحلُ مسرجل من املؤمنني فتلقاه الْم لَهبق هجوتإىل : فيقول؟ الدجال فَي دمأَع

اقتلوه، فيقول بعضهم : ما بربنا خفَاُء، فيقولون: فيقول؟ تؤمن بربنا فيقولون له أو ما: قال. هذا الذي خرج

فينطلقون إىل الدجالِ فإِذا رآه املؤمن قال يا أيها : قال؟ أليس قد اكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه: لبعض
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  .هذا الدجالُ الذي ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الناس

قال ؟ أما تؤمن يب: شج فيقول خذوه وشجوه فَيوسع ظَهره وبطْنه ضرباً قال فيقولفيأمر الدجال به فَي: قال

  .أنت املسيح الكذاب: فيقول

مث يمشي الدجال بني الْقطْعتين مث يقول : فيؤمر به فَينشر باملنشارِ من مفْرِقه حىت يفْرِق بني رِجلَيه قال: قال

مث يقول يا أَيها : ما ازددت فيك إِالَّ بصريةً قال: فيقول؟ مث يقول له أَتؤمن يب: قال. توِي قَائماًقُم فَيس: له

فيأخذه الدجال ليذحبه فَيحول ما بين رقبته : قال. الناس إِنه ال يفعل بعدي بأَحد من الناس مثْلَ الذي فَعلَ يب

إِليه سبيالً، قال فيأخذ بيديه ورجليه ليقْذف به فَيحِسب الناس أَنما قَذَفَه إِىل  إِىل ترقُوته نحاس فال يستطيع

 ".هذا أعظم الناس شهادة عند رب العاملني: "النارِ وإِنما ألقي يف اجلنة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ذكر أحاديث منثورة عن الدجال 

  اللّه تعاىل عنه  حديث عن أيب بكر الصديق رضي

حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن أيب التياح، عن املغرية بن سبيع، عن عمرو بن : قال أمحد

: ما أردنا إال اخلري، مث قال: حريب أن أبا بكر الصديق أفاق من مرض له فخرج إىل الناس فاعتذر بشيء وقال
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خيرج يف أرض بِاملشرِق يقال هلا خراسانُ يتبعه أقوام كأَن  أن الدجالَ: "حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".وجوههم اانُّ املُطْرقَةُ

وقد رواه : قلت. حسن صحيح: ورواه الترمذي، وابن ماجه من حديث روح بن عبادة به، وقال الترمذي

روح كما زعمه بعضهم وال  عبيد اهللا بن موسى العبسي، عن احلسن بن دينار، عن أيب التياح فلم ينفرد به

مل يسمعه ابن أيب عروبة من أيب التياح إمنا مسعه من ابن شوذب : سعيد بن عروبة، فإن يعقوب بن شعبة قال

  .عنه

  حديث علي بن أيب طالب كرم اللّه تعاىل وجهه 

حيىي، عن حدثنا أبو النضر، حدثنا األشجعي، عن سفيان، عن جابر بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن : قال أمحد

ذكرنا الدجال عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو نائم فاستيقظ : علي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تفرد به أمحد. وذكر كلمة". غري ذلك أخوف يل عليكم: "حممر اللون فقال

  حديث سعد بن أيب وقاص رضي اللّه تعاىل عنه 
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مد بن إسحاق، عن داود بن عامر، عن سعد، عن مالك، عن حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا حم: قال أمحد

إِنه مل يكن نبِي إال وصف الدجالَ ألمته وَألصفَنه : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه أن جده قال

لَّ لَيس بأَعورجو زع واللَّه أعور هي، إِنلكانَ قَب ا أَحدفْهصفَةً مل يد به أمحد". صتفر.  

  حديث أيب عبيدة بن اجلراح رضي اللّه تعاىل عنه 

حدثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي، حدثنا محاد بن سلمة عن خالد بن احلذاء، عن عبد اهللا : قال الترمذي

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن شفيق، عن عبد اهللا بن سراقة، عن أيب عبيدة بن اجلراح قال

إنه مل يكن نيب إالّ أنذَر قَومه الدجالَ وأنا أنذركُموه فوصفَه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "وليق

. مثْلُها: قال؟ كيف قُلُوبنا يومئذ: قالوا يا رسول اهللا؟ لَعلَّه سيدرِكُه بعض من رأى وسمع كالمي: فقال

يخ أو مين اليوعير."  

ويف الباب عن عبد اهللا بن بسر وعبد اهللا بن معقل وأيب هريرة وهذا حديث حسن ال نعرفه : مث قال الترمذي

إال من حديث احلذاء، وقد روى أمحد بن عفان وعبد الصمد، وأخرجه أبو داود، عن موسى بن إمساعيل 

 .اء ببعضهكلهم عن مجال بن سلمة له، وروى أمحد عن غندر، عن شعبة، عن خالد احلذ

  حديث عن أيب بن كعب رضي اللّه تعاىل عنه 



 ١١٢

روى أمحد عن غندر وروح وسليمان بن داود ووهب بن جرير كلهم عن شعبة عن حبيب بن الزبري، 

مسعت عبد اهللا بن أيب اهلذيل، مسع عبد الرمحن بن ابزى، مسع عبد اهللا بن خباب، مسع أيب بن كعب حيدث 

باهللا ؟ إِحدى عينيه كأنها زجاجةٌ، وتعوذُوا: "وسلم وقد ذكر عنده الدجال فقال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه

  تفرد به أمحد ". من عذَاب الْقَبر

  حديث عن أيب سعيد اخلدري رضي اللّه تعاىل عنه 

ل بن عبد وجدت هذا احلديث يف كتاب أيب خبط يده، حدثين عبد املتعا: قال عبد اهللا ابن اِإلمام أمحد

هل يلتقي اخلوارج : قال أبو سعيد: الوهاب، حدثنا حيىي بن سعيد األموي، حدثنا جمالد عن أيب الوداك قال

إِين خاتم ألف أَو أَكْثَر، وما بعث نيب يتبع : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال. ال: قلت؟ بالدجال

جه الدتأم حذَّر قَدنه إِالَّ ويعو ،روبأع سلَي كُموإِنَّ رب روأع هإِن ،دألح نيبي ا لَمم رِهن أميل م بني الَ، وإين قَد

ركَب دا كَوهى كَأنرسالْي هنيص، وعصط جمائلَى حةٌ عامخا نهفَى كأانخظَةٌ ال تاحراُء جوىن عمالْيهعي، م 

  ".من كُلِّ لسان ومعه صورةُ اجلنة خضراَء يجرِي فيها املاُء وصورة النارِ سوداَء تدخن



 ١١٣

تفرد به أمحد، وقد روى عبد بن محيد يف مسنده، عن محاد بن سلمة، عن احلجاج، عن عطية، عن أيب سعيد 

  .مرفوعاً حنوه

  حديث عن أنس بن مالك رضي اللّه تعاىل عنه 

حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن عبد اهللا عن ابن أيب طلحة، عن : حدثنا ز وعفان قاال: قال أمحد

جيِيُء الدجال فيطا اَألرض إِالَّ مكَّةَ واملدينةَ فيأتي : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس بن مالك قال

أيت سبخة اجلَرف فَيضرِب رواقَة فترجص املدينة ثالث املدينةَ فيجد بكل نقْبٍ من أنقاا صفوفاً من املالئكة في

  ".رجفَات فيخرج إليه كلُّ منافق ومنافقة

  .رواه مسلم، عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن يونس بن حممد املؤدب، عن محاد بن سلمة بنحوه

  طريق أخرى عن أنس 

أن الدجال أعور العني : "اهللا عليه وسلم قال حدثنا حيىي، عن محيد عن أنس عن النيب صلى: قال أمحد

َ أو كَافر   ".الشمال عليها ظَفَرةٌ غَليظة مكتوب بني عينيه كَفَر

  .هذا حديث ثالثي اإلسناد وهو على شرط الصحيحني



 ١١٤

  طريق أخرى عن أنس 

مالك حدثنا حممد بن مصعب، حدثنا األوزاعي، عن ربيعة، عن أيب عبد الرمحن، عن أنس بن : قال أمحد

خيرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفاً من اليهود : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .، تفرد به أمحد"عليهم التيجان

حدثنا عبد الصمد، حدثينِ أيب، حدثنا شعيب هو ابن احلجاب، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا : قال أمحد

  ".ح العني، بين عينيه مكتوب كافر، مث جاها ك ف ر يقرؤه كل مسلمالدجالُ ممسو: "عليه وسلم قال

حدثنا يونس، حدثنا محاد يعين ابن سلمة، عن محيد وشعيب بن احلجاب، عن أنس بن مالك أن رسول اهللا 

كل مؤمن  الدجالُ أعور وإِنَّ ربكم ليس بأعور مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه: "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".كاتبٍ وغريِ كاتب

  .ورواه مسلم، عن زهري بن عفان، عن شعيب به بنحوه

  طريق أخرى عن أنس 



 ١١٥

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عمرو بن اهليثم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال أمحد

أعور وإنَّ ربكم لَيس بِأعور مكتوب بين عينيه  ما بعثَ نيب إال أنذَر أمته األعور الكذاب إال أنه: "وسلم

ورواه البخاري ومسلم من حديث شعبة به". كافر.  

  حديث عن سفينة رضي اللّه تعاىل عنه

حدثنا سعيد بن جهمان، عن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو النضر قال: قال أمحد

أال إنه مل يكن نيب قَبلي إِال وقَد حذَّر أمته الدجالَ، هو : "صلى اهللا عليه وسلم فقال خطبنا رسول اهللا: قال

واآلخ هتما جنه واديان أحدهعم خرجي ،رينيه كافظَةٌ مكتوب بني عى ظَفَرة غَلناليم نِهيى بِعنمعينِه الي أعور ر

نجةٌ ونج هفنار هارنارن ها . تميهمأن أس ئْتبِياِء، ولو شاَألن نن ميبِين انبِهشلَكان من املالئكة يمعه م

ألست : يقُولُ الدجالُ. بِأسمائهِما وأمساء آبائهما لَفَعلْت، واحدمها عن ميينه واآلخر عن شماله وتلك فتنةٌ

كَذَبت فال يسمعه أحد من الناس إالَّ صاحبه فيقول لَه : ل له أحد امللكنيفيقو؟ ألست أحيي وأميت؟ بِربكُم

صدقْت فيسمعه الناس فيظنون أمنا يصدق الدجال وذلك فتنة مث يسري حىت يدخل املدسنة فال يؤذن له بدخوهلا 



 ١١٦

  ".يقمث يسري حىت يأيت الشام فيهلكه اهللا عند عقبة أف: هذه قرية ذاك الرجل: فيقول

 .تفرد به أمحد وإسناده ال بأس به ولكن يف متنه غرابة ونكاره واهللا أعلم

  حديث عن معاذ بن جبل رضي اللّه تعاىل عنه 

قال يعقوب بن سليمان الفسوي يف مسنده، حدثنا حيىي بن بكري، حدثين خنيس بن عامر بن حيىي املعافري، 

حدثنا حديثاً مسعته : ى معاذ بن جبل وهو مريض فقالوا لهعن أيب ليلى جبارة بن أيب أمية أن قوماً دخلوا عل

أجلسوين فأخذ بعض القوم بيده، فجلس بعضهم خلفه : فقال؟ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل تنسه

ما من نبِي وقد حذَّر أمته الدجالَ وإين أحذِّركُم أمره : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال

نه أعور وإِن ريب عز وجلَّ ليس بأعور مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه الكاتب وغري الكاتب معه جنةٌ ونار إِ

  .تفرد به خنيس، وما علمنا به جرحاً وإسناده صحيح: قال شيخنا احلافظ الذهيب". فناره جنةٌ وجنته نار

الدجال : "عن سعيد، عن قتادة، عن احلسن، عن مسرة مرفوعاً: - يف الدجال -وقال شيخنا الذهيب من كتابه

  ".أعور العني الشمال عليها ظفرة غليظة



 ١١٧

وليس هذا احلديث من هذا الوجه يف املسند وال يف شيء من الكتب الستة، وكان األوىل لشيخاً أن : قلت

  .يسنده أو يعزوه إىل كتاب مشهور واهللا املوفق

  ندب رضي اللّه تعاىل عنه حديث عن مسرة بن جنادة بن ج

حدثنا أبو كامل، حدثنا زهري عن األسود بن قيس، حدثين ثعلبة بن عباد العبدي من أهل : قال اِإلمام أمحد

شهدت يوماً خطبة مسرة فذكر يف خطبته حديثاً يف صالة الكسوف أن رسول اهللا صلى اهللا : البصرة، قال

واهللا ال تقوم الساعةُ حىت خيرج ثالثُونَ آخرهم : "اعليه وسلم خطب بعد صالة الكسوف خطبة قال فيه

وأنه مىت يخرج أو قَالَ مىت ما خيرج فإِنه سوف . األعور الدجالُ ممسوح العني الْيسرى كأنها عين أيب حييى

كفَر بِه وكذبه مل يعاقَب بشيٍء يزعم أنه اهللا، فمن آمن به وصدقه واتبعه مل ينفعه صاحلٌ من عمله سلَف، ومن 

من عمله، وقال احلسن بشيء من عمله سلف، وإنه سوف يظهر على األرض كلِّها إال احلرم وبيت املقدس 

ط وأصلَ الشجاحلائ مدحىت إِنَّ ه اللَّه كُهلهلُون زِلزاالً شديداً مث يلْززاملؤمنون يف بيت املقدس وي رصحرة وإِنه ي

 ا أموراً يتفاقَمورلْه ولكن ال يكون ذلك كذلك حىت تفقال فاقْت ن هذا يهودي، وقال هذا كافرلينادي يا مؤم

  ".ذكْراً وحىت تزولَ جِبالُ عن مراتبِها؟ شأنها يف أنفسكم، فَتسألُونَ بينكم هلْ كانَ نبيكم ذَكَر لَكُم منها



 ١١٨

ا قدم كلمة وال أخرها عن موضعها، وأصل هذا احلديث يف صالة مث شهد خطبة مسرة مرة أخرى فم

  .الكسوف عند أصحاب السنن األربعة، وصححه الترمذي وابن حبان واحلاكم يف مستدركه أيضاً

  حديث آخر عن مسرة 

  حدثنا روح، حدثنا سعيد وعبد الوهاب، أخربنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن : قال أمحد

إن الدجال خارج وهو أعور : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول مسرة بن جنادة بن جندب

 تقال أن نكم فَمبص، وحييي املوتى، ويقول أنا رره واألبرىُء األكْمبظة وإِنه يالعني الشمالِ عليها ظَفرةٌ غَل

فتنته وال ف نم مصومن قال ريب اهللا حىت ميوت فقد ع ،ني فقد فتبفيلبث يف األرض ما ر ،ةَ عليه وال عذابنت

 اميو قفيقتل الدجالَ مثَّ إِمنَا ه هلّتقاً مبحمد وعلى مدصل املغربِ مبمن ق مرمي شاء اهللا مث جييُء عيسى ابن

ةاعهيم بن حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مروان بن جعفر السهري، حدثنا حممد بن إبرا: وقال الطرباين" الس

حبيب بن سليمان، عن جعفر بن سعد بن مسرة، عن حبيب، عن أبيه، عن جدة مسرة أن رسول اهللا صلى اهللا 

إِنّ املسيح الدجالَ أعور العين الشمالِ عليها ظَفَرة غَليظةٌ وإِنه يبرىُء األكمه : "عليه وسلم كان يقول

فمن اعتصم باهللا فقال ريب اهللا مث أبى ذَلك حىت ميوت فال عذاب واْألرص ويحيي املوتى ويقول أنا ربكم، 



 ١١٩

يمر ثَ مث جييُء عيسى ابنلْبأن ي اَء اللَّهثُ يف األرض ما شلْبي هوإِن نةَ ومن قال أنت ريب فقد فُتنتعليه وال ف م

 .، حديث غريب"من املشرق مصدقاً مبحمد وعلى ملَّته مث يقْتلُ الدجالَ

  حديث عن جابر رضي اللّه تعاىل عنه 

حدثنا عبد امللك بن عمرو بن دينار، حدثنا زهري، عن زيد يعين ابن أسلم، عن : قال اِإلمام أمحد بن حنبل

: أشرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فلق من أفالق احلرة وحنن معه فقال: جابر بن عبد اهللا قال

ملدينةُ إذا خرج الدجالُ، على كل نقْبٍ من أنقَابِها ملَك الَ يدخلُها فإِذا كان ذاك رجفَت نِعمت األرض ا"

املدينةُ بأهلها ثَالثَ رجفات فال يبقَى منافق وال منافقةٌ إال خرج إليه وأكثر يعين من يخرج إليه من النساِء 

ينةُ الْخبثَ كما ينفي الكري خبثَ احلديد يكون معه سبعون ألفاً من اليهود وذلك يوم التخليص يوم تنفي املد

على كل رجل ساج وسيف محلَى، فيضرب رِواقُه ذا الطَّرف الذي عند مجتمع السلُولِ مث قال رسول اهللا 

ر من فتنة الدجال، وما من نيب إال وقد ما كانت فتنةٌ وال تكونُ حىت تقوم الساعةُ أكْب: صلى اهللا عليه وسلم

". أشهد أن اهللا ليس بأعور: "حذَّره أمته ألخربنكُم بشيء ما أخبرة نيب أمته مث وضع يده على عينيه مث قال

  .تفرد به أمحد وإسناده جيد وصححه احلاكم



 ١٢٠

  طريق أخرى عن جابر 

ن علي، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا جمالد، عن الشعيب، عن جابر حدثنا عمرو ب: قال احلافظ أبو بكر البزار

إين خلامت ألف نيب أو أكثر وإِنه ليس منهم نبِي إال وقد أنذر قَومه : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".يس بأعورالدجال، وإنه قد تبني يل ما لَم يتبين ألحد منهم وإنه أعور وإن ربكم ل

  .وتفرد به البزار وإسناده حسن ولفظه غريب جداً

وروى عبد اهللا بن أمحد يف السنة من طريق جمالد، عن الشعيب، عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".إنه أعور وإن ربكُم ليس بأعور: "ذكر الدجال فقال

  .طول من هذاورواه ابن أيب شيبة عن علي بن مسهر عن جمالد به أ

  طريق أخرى عن جابر 

: حدثنا روح، أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أمحد

  ".الدجالُ أعور وهو أشد الكذَّابِني"

ال تزال : "وروى مسلم من حديث ابن جريح، عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



 ١٢١

  ".طائفة من أميت ظَاهرين على احلق حىت يرتلَ عيسى ابن مريم

  .وتقدمت الطريق األخرى عن أيب الزبري عنه، عن أيب سلمة عنه يف الدجال

  حديث عن ابن عباس رضي اللّه تعاىل عنه 

عباس،  حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن مساك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن: قال اإلمام أمحد

أعور هجِني أزهر كأنَّ رأاسه أصلَةٌ أشبه الناس بعبد : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ىف الدجال

  ".العزى ابن قَطَن وإن ربكم ليس بأعور

  .فحدثت به قتادة فحدثين بنحو من هذا تفرد به أمحد من هذا الوجه: قال شعبة

ابن معلى من طريق هالل عن عكرمة عن ابن عباس يف حديث اِإلسراء وروى أمحد واحلارث أيب أسامة و

رأيته : "ورأى الدجالَ يف صورته رأي عين الَ رؤيا منام وعيسى وإِبراهيم فَسئلَ عن الدجالِ فقال: "قال

انُ شجرةه أغصي كأن شعررد كَبها كَوى عينيه قائمةٌ كأندإِح." 

  لدنيا فتنة أعظم من فتنة الدجال ليس يف ا

  .وذكر متام احلديث حديث عن هشام بن عامر

حدثنا حسني بن حممد، حدثنا سليمان بن املغرية، حدثنا محيد يعين ابن هالل، عن هشام بن عامر : قال أمحد

الساعةُ فتنةٌ أكرب من ما بين خلْق آدم إِىل أنْ تقوم : "األنصاري مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



 ١٢٢

  ".الدجالِ

قال هشام بن عامر : حدثنا إمساعيل، حدثنا أيوب، عن محيد بن هالل، عن بعض أشياخهم قال: وقال أمحد

إنكم تتخطوين إىل رجال ما كانوا بأحضر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أوعى حلديثه مين وإين : جلريانه

  ".ما بين خلْق آدم إىل أن تقوم الساعة فتنةٌ أكربمن الدجالِ: "يه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عل

ورواه اإلمام أمحد أيضاً، عن أمحد بن عبد امللك، عن محاد، عن زيد، عن أيوب، عن محيد بن هالل، عن أيب 

صلى اهللا عليه وسلم  إنكم لتجاوزوين إىل رهط من أصحاب رسول اهللا: الدمهاء، عن هشام بن عامر أنه قال

ما بني خلق آدم : "ما كانوا أحضر وال أحفظ حلديثه مين وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".إىل قيام الساعة أمر أكرب من الدجالِ

وقد رواه مسلم من حديث أيوب، عن محيد بن هالل، عن رهط منهم أبو الدمهاء وأبو قتادة عن هشام بن 

  .ر حنوهعامر فذك

قال رسول : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن هشام بن عامر قال: وقال أمحد

. كذبت: إنَّ رأس الدجالِ من ورائه حبك حبك فمن قال أنت ريب افْتتن ومن قالَ: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".و قال فال فتنةَ عليهريب اللَّه عليه توكلت، فال يضره أ



 ١٢٣

  حديث عن ابن عمر 

حدثنا أمحد بن عبد امللك، حدثنا حممد بن سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن طلحة، : قال أمحد

مرتل الدجال يف هذه السبِخة فيكون "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن سامل، عن ابن عمر قال

حتى إنَّ الرجل ليرجع إىل زوجته وإىل أمه وابنته واخته وعمته فيوثقُها رِباطاً مخافَةَ أكثرمن يخرج إليه النساءُ 

 بِىُء حتت الشجرةتخلي حىت إنَّ اليهودي هتيعقتلونه ويقتلون شاملسلمني عليه فَي لّطُ اللَّهسإليه فَي جرخأن ت

  ".هذا يهودي حتيت فاقْتلْه واحلجر، فيقول احلجر والشجرةُ للمسلمني

  طريق أخرى عن سامل 

قام رسول اهللا صلى : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر قال: قال أمحد

إِين ألنذركُموه وما من نيب إال وقد : "اهللا عليه وسلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث ذكر الدجال فقال

وأن اهللا ليأن روأع هونَ أنلَمعنيب لقومه ت قُلْهه ولكن سأقول لكم فيه قوالً مل ينوح قوم هذَرلقد أن همقَو هس ذَر

بأعور."  



 ١٢٤

إشارة نبوية إىل أن املسلمني سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم حىت أن اليهودي ال جيد له خمبأ حيميه 

  من سيف املسلم 

هذا يف الصحيح مع حديث ابن صياد وذا اِإلسناد إىل ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وقد تقدم 

  ".تقاتلكم اليهود فَتسلَّطُونَ عليهم حىت يقول احلجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقْتلْه: "وسلم قال

  .وأصله يف الصحيحني من حديث الزهري بنحوه

  طريق أخرى عن ابن عمر 

حدثنا يعقوب، حدثنا عاصم ابن أخيه، عن عمر بن حممد، عن حممد بن زيد يعين أبا عمر بن : أمحدقال 

كنا نتحدث حبجة الوداع وال ندري أنه الوداع من رسول اهللا صلى اهللا : قال عبد اهللا بن عمر: حممد قال

سيح الدجال فأطنب عليه وسلم، فلما كان يف حجة الوداع خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر امل

أال . ما بعث اهللا من نيب إال قد أنذَره أمته لقد أنذَره نوح أمته وأنذَره النبيون من بعده أممهم: "يف ذكره قال

  .تفرد به أمحد من هذا الوجه". إنَّ ما خفي عليهم من شأنه فلَن خيفني عليكم إنه أعور وإِن ربكم ليس بأعور

   طريق أخرى
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حدثنا يزيد، أخربنا حممد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال أمحد

إِنه مل يكن نيب إالَّ وصفَه ألمته وألصفَنه صفَةً لَم يصفْها من كان قبلي، إنه أعور وإِن اهللا ليس بأعور : "قال

  .وهذا إسناد جيد حسن" افيةٌعينه الْيمىن كأا عنبة طَ

حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين، حدثنا املعتمر بن سليمان، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن : وقال الترمذي

أالَ إِنَّ ربكم عز وجلَّ ليس بأعور وإن : "ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن الدجال فقال

  ". كأا عنبةٌ طافيةٌالدجالَ أعور عينه اليمىن

هذا حديث حسن صحيح، ويف الباب عن سعد وحذيفة وأيب هريرة وجابر بن عبد اهللا وأيب بكرة : قال

 .وعائشة وأنس بن مالك وابن عباس والتلبان بن عاصم

  حديث عبد اهللا بن عمر 

ا جاءتنا بيعة يزيد بن مل: حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن قتادة، عن شهر بن حوشب قال: قال أمحد

معاوية قدمت الشام فأخربت مبقام يقومه عوف البكايل فجئته فجاء رجل فأسدل الناس عليه مخيصة، وإذا هو 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا بن عمرو بن العاص فلما رآه عوف أمسك عن الكالم فقال عبد اهللا



 ١٢٦

هجرة ينحاز الناس إِىل مهاجرِ إبراهيم ال يبقى يف األرض إِالَّ شرار  إِنها ستكونُ هجرةٌ بعد: "وسلم يقول

الناس تلْفظَهم أَرضوهم حتشرهم النار مع املردة واخلنازيرِ وتبِيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قَالوا وتأكُلُ 

لَّفخمن ت."  

سيخرج ناس من أمتي من قبل الشرق يقْرُءونَ القُرآنَ الَ : "ه وسلم يقولومسعت رسول اهللا صلى اهللا علي: قال

منهم قَر كُلّما خرج اتررِ مشلى عةً عادزِي دى عتح عنٌ قُطقَر مهنم جرا خكُلَّم مهياقرت اوِزجى يحت عن قُط

يقجالُ من بج الدخريهِمت."  

  .ورواه أبو داود من حديث قتادة عن شهر من طريق أخرى عنه

  حديث غريب السند واملنت 

حدثنا جعفر بن أمحد الثنائي، حدثنا أبو كريب، حدثنا فردوس األشعري، عن : قال أبو القاسم الطرباين

 صلى اهللا عليه مسعود بن سليمان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو، عن النيب

إِنه أعور وإِن اللَّه لَيس بِأعور، خيرج فيكونُ في األرض أربعني صباحاً يرِد كُلَّ : "وسلم أنه قال يف الدجال

ةٌ ونار فنارجن هةُ كاليوم ومععمةُ والْجعكَاجلُم س واملدينةَ الشهرقْدالْم ل إِالَّ الكعبةَ وبيتهننار م ةٌ وجنتهجن ه



 ١٢٧

: ما تقول يف فيقول: معه جبل من خبز ونهر من ماٍء ة يدعو بِرجل ال يسلِّطُه اللَّه علَى أحد إال عليه فيقول

واللَّه : لُفَيقو؟ ما تقولُ: أنت عدو اللَّه، وأنت الدجالُ الكذاب فيدعو مبنشار فَيضعه فَيشقُّه مث حييِيه فيقولُ له

ما كنت أشد بصريةً مني فيك اآلنَ، أنت عدو اللَّه عز وجلَّ الدجالُ الذي أخبرنا عنك رسول اهللا صلى اهللا 

  ".عليه وسلم فيهوِي إِلَيه بِسيفه فَال يستطيعه فيقول أخروه عين

ود ال يعرفان وسيأيت حديث يعقوب بن عاصم عنه يف هذا حديث غريب فردوس ومسع: قال شيخنا الذهيب

  .مكث الدجال يف األرض ونزول عيسى ابن مرمي

  التسبيح والتهليل والتكبري ال تطعم األجساد حديث عن أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية 

  حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أمساء: قال اِإلمام أمحد

إنّ بني يديه : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت فذكر الدجال فقال: بنت يزيد األنصارية قالت

 مطرها واألرض السماءُ ثُلُثَي ِسكمةً تها، والثَّانِيباتثُلُثَ ن السماءُ ثلثَ مطرِها واألرض سنةً متسك ننيثالثَ س

 ِسكما، والثالثةُ تهف من ثلثي نباترس وال ذات خها كُلّه، وال تبقى ذات ضها كًلَّه واألرض نباتطَرالسماءُ م

أرأيت إِن أحييت لك أباك وأحييت أخاك : البهائم إال هلَكَت، وإن من أشد فتنته أن يأيت األعرايب فيقولَ

كبأين ر لَمعت تثَّلُ لَ: فيقولَ؟ ألَسمتلى، فَييه قالت مث خرج رسول اهللا صلى بأخ وحنو أبِيه وحيطان نالش ه



 ١٢٨

مه مه : فَأخذَ بِحلْقَيت الباب وقال: اهللا عليه وسلم حلاجته مث رجع والقوم يف اهتمام وغَم مما حدثَهم قالت

فإِن يخرج وأنا حي فأنا حجِيجه : جالِ قالقّلت يا رسول اهللا وسلم خلَعت أفئدتنا بذكرِ الد: أسماُء، قالت

يا رسول اهللا واللَّه انا لنعجِنن عجِيننا فَما نختبِزه حىت جنوع : وإِالَّ فَإن ريب خليفَتي علَى كُلِّ مؤمن قَالَت أمساُء

  " .من التسبِيح والتقديس يجزِيهِم ما يجزِي أهلَ السماِء: قَال. فكيف باملؤمنني يومئذ

وكذلك رواه أمحد أيضاً، عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن عبادة، عن شهر عنها بنحوه وهذا 

إسناد ال بأس به، وقد تفرد به أمحد وتقدم له شاهد يف حديث أيب أمامة الطويل، ويف حديث عائشة بعده 

  .شاهد له من وجه أيضاً واهللا أعلم

حدثنا هاشم، حدثنا عبد احلميد، حدثنا شهر، حدثين أمساء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال أمحد

فمن حضر مجلِسي وسمع قَويل فَلْيبلغُ الشاهد منكُم الغائب واعلَمو، أن اهللا صحيح ليس : "قال يف حديث

ن مكتوب بني عينيه كافر يقرؤيالع ممسوح روكاتبٍبِأع ِ   ".ه كل مؤمن كاتب وغري

 .وسيأيت عن أمساء بنت عميس حنوه واحملفوظ هذا، واهللا أعلم

  حديث عائشة 
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حدثنا عبد الصمد، حدثنا محاد، حدثنا علي بن زيد، عن احلسن، عن عائشة أن رسول اهللا : قال اِإلمام أمحد

غالم أسود يسقي أهله املاء :  يومئذ قالصلى اهللا عليه وسلم ذكر جهداً بني يدي الدجال فقالوا أي املال خري

: التسبيح والتكبري والتحميد والتهليل قالت عائشة: قالوا فما طعام املؤمنني يومئذ قال". وأما الطعام فليس

تفرد به أمحد وإسناده فيه غرابة وتقدم يف حديث أمساء وأيب أمامة شاهد له ". قليل: قال؟ فأين العرب يومئذ

  .مواهللا تعاىل أعل

  طريق أخرى عنها 

حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حرب بن شداد، عن حيىي بن أيب كثري، حدثين احلضرمي بن : قال أمحد

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا : الحق أن ذكوان أبا صاحل أخربه أن عائشة أخربته قالت

  ".فَبكَيتقلت يا رسول اهللا ذكرت الدجال ؟ ما يبكيك: "أبكي فقال

إِنْ يخرج الدجالُ وأنا حي كَفَيتكموه وإِنْ يخرج بعدي فَإِنَّ ربكُم : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نقْبٍ  لَيس بِأَعور إِنه خيرج من يهودية أصبهان حىت يأيت املدينة فيرتل ناحيتها وهلا يومئذ سبعةُ أبوابٍ على كل
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منها ملَكَان، فيخرج إليه شرار أهلها حىت يأتي الشام مبدينة فلسطني باب لد، فيرتلُ عيسى ابن مرمي فيقتلُه مث 

  .تفرد به أمحد" يمكُثُ عيسى يف األرض أربعني سنة إماماً عادالً وحكَماً مقْسطاً

  ال يدخل الدجال مكة املكرمة وال املدينة املنورة 

ال : "عن داود بن عامر، عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال؟ حدثنا ابن أيب عدي: وقال أمحد

  ".يدخل الدجالُ مكةَ وال املدينةَ

ورواه النسائْي، عن قتيبة، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب عدي، واحملفوظ رواية عامر الشعيب عن فاطمة 

  .بنت قيس كما تقدم

حديث هشام بن عروة، عن زوجته فاطمة بنت املنذر، عن أمساء بنت أيب بكر أا وثبت يف الصحيح من 

وإنه قد : "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف خطبته يومئذ: قالت يف حديث صالة الكسوف

قالت أمساء احلديث ". أوحي إيلّ أنكُم تفْتنون قرِيباً أو قَبلَ فتنة املسيح الدجالِ ال أدرِي أي ذلك قَالَ

  .بطوله

وثبت يف صحيح مسلم من حديث ابن جريح، عن أيب الزبري، عن جابر، عن أم شريك أن رسول اهللا صلى 

أين العرب : لينفرنَّ الناس من الدجالِ حىت يلْحقُوا برؤوس اجلبال قلت يا رسول اهللا: "اهللا عليه وسلم قال

ذئموقال؟ ي :يلٌهم قَل." 

  حديث عن أم سلمة 



 ١٣١

قال ابن وهب أخربين خمرمة بن بكري، عن أبيه، عن عروة قالت أم سلمة ذكرت املسيح الدجال ليلة فلم 

ال تفْعلي فإِنه إِنْ خيْرج : "يأتين نوم، فلما أصبحت دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال

اللَّه يكُمكْفي وأنا فيكُم نيحالاهللا الص هكْفي أنْ أموت دعب جرخما من نيب إال قد : "مث قام فقال" بِي وإِنْ ي

  .إسناده قوي: قال الذهيب". حذّر أمته يعين منه وإين احذركُموه إِنه أعور وإِن اللَّه تعالَى لَيس بِأعور

ية عطية بن عطية بن عطاء بن أيب رباح، عن عمر بن شعيب، عن حديث ابن خديج، رواه الطرباين، من روا

سعيد بن املسيب، عن رافع بن خديج، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذم القدرية وأم زنادقة هذه األمة، 

فما . ويف زمام يكون ظلم السلطان، وحيفه، وكربه، مث يبعث اهللا طاعوناً، فيفىن عامتهم، مث يكون اخلسف

من ينجو منهم، املؤمن يومئذ قليل فرحه، شديد غمه، مث يكون املسيح فيمسخ اهللا عامتهم، قردة،  أقل

وخنازير، مث خيرج الدجال على إثر ذلك قريباً، مث بكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت بكينا لبكائه، 

  .تهد، احلديث بتمامهرمحة ألولئك القوم، ألن فيهم املقتصد، وفيهم ا: قال؟ ما يبكيك: وقلنا

  حديث عن عثمان بن أيب وقاص 

أتينا : حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أيب نضرة قال: قال أمحد

عثمان بن أيب العاص يف يوم مجعة، لنعرض عليه مصحفاً لنا على مصحفه، فلما حضرت اجلمعة أمرنا 
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ا، مث جئنا املسجد فجلسنا إىل رجل حيدثنا عن الدجال، مث جاء عثمان بن فاغتسلنا، مث أتينا بطيب فتطيبن

يكون للمسلمني : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أيب العاص فقمنا فجلس فجلسنا فقال

الث فَزعات فيخرج ثالَثَةُ أمصارٍ مصرٍ بِملْتقَى البحرين ومصرٍ باجلزيرة ومصرٍ بالشام فَيفْزع الناس ث

 صرين فَييرحلْتقى الْبالذي بِم صره املدرصرٍ يل مل املشرِق، فأوبق نم زِمهراض الناس فَيجالُ يف أَعالد لُهأه

الذي يليهم، ومع فرقَةٌ تقيم بالشام وتنظر ما هو وفرقَةٌ تلْحق باألعرابِ، وفرقةٌ تلحق بالْمصر : ثَالَثَ فرق

الدجال سبعون ألفاً عليهم التيجانُ وأكثر من معه اليهود والنساُء، مث يأيت املصر الذي يليهم فيصري أهله 

 ثالثَ فرق فرقة تقيم بالشام وتنظر ما هو وفرقة تلحق باألعراب، وفرقة تلحق باملصر الذي يليهم بغريب

بة أفيق فيبعثون سرحاً هلم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهِم وتصيبهم الشام، وينحاز املسلمون إىل عقَ

جماعةٌ شديدةٌ وجهد شديد حىت إن أحدهم لَيحرِق وتر قَوسه فَيأكله، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من 

هذا الصوت صوت رجل شبعانَ  إن: أَتاكُم الْغوث ثالثاً فيقول بعضهم لبعض: السحرِ يا أيها الناس

يا روح اللَّه تقَدم فَصل، فيقولُ : ويرتل عيسى ابن مريم عليه السالم عند صالة الفجرِ فيقول له أمريهم

 هتبره أخذ عيسى حالَتى صلِّي، فإِذا قَضصهم فَيأمري مقَدض فيتعلَى بع مهضعاُء برةُ أماألم هذه بفَذَه

 هأصحاب زِمهنوي فيقتله وتهدحتت ثَن هتبرح عضفَي الرصاص كما يذوب الِ فإِذا رآه الدجالُ ذَابحنو الدج

فليس يومئذ شيء يواري منهم أحداً حىت إن الشجرةَ لتقولُ يا مؤمن هذا كافر ويقول احلجر يا مؤمن 

هذا كافر."  

  .لعلّ هذين املصرين مها البصرة والكوفة بدليل ما رواه اِإلمام أمحدتفرد به أمحد، و

حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا احلشرح بن نباته القيس الكويف، حدثين سعيد بن جهمان، حدثنا 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا بن أيب بكرة، حدثنا أيب يف هذا املسجد يعين مسجد البصرة قال

 لينزِلَن طائفة من أميت أرضاً يقال هلا الْبصرةُ يكثُر ا عددهم ويكْثُر بِها نخلهم مث جييُء بنو قَنطُوراً: "وسلم

صغار العيون حىت يرتلوا على جِسرٍ لَهم يقال له دجلَةُ فَيفْرق املسلمون ثالثَ فرق، فأما فرقةٌ فَيأخذون 

فرقَةٌ ِإلبِل يلْحقُونَ بالْبادية وهلَكَت وأما فرقةُ فَتتأخر خائفَةً علَى أنفُِسها وهذه وتلْك سواُء وأما بأذْنابِ ا
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  ".فَيجعلُونَ عيالَهم خلْف ظُهورِهم وهؤالَء يكُونُ فُضالوهم شهداَء ويفْتح اللَّه علَى بقيتها

رواه أمحد، عن يزيد بن هارون وغريه عن العوام بن حوشب، عن سعيد بن جهمان، عن ابن أيب بكرة عن  مث

أبيه فذكره بنو قنطورا هم الترك، ورواه أبو داود، عن حممد بن حيىي بن فارس، عن عبد الصمد بن عبد 

  .هالوارث، عن أبيه، عن سعيد بن جهمان، عن مسلم بن أيب بكرة عن أبيه فذكره حنو

وروى أبو داود من حديث بشر بن املهاجر، عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فَأما  يلُونكم صغار األعين يعنِي الترك قال لَيسوقُنهم ثَالَث مرارٍ حىت يلْحقُوا بِهِم بِجزِيرة العربِ،: "يف حديث

 اقَةطَيف السيصفَي ثَةا يف الثالوأم ،ضعب كلهوي ضعو بجنفَي ةا يف الثانِيأمو ،مهنم بره نو مجنونَاألوىل فَيلَم "

  .أو كما قال لفظ أيب داود

يفْترِق الناس عند خروج الدجال : "وروى الثوري، عن سلمة بن كفيل، عن الزهر، عن ابن مسعود قال

فرقة تتبعه، وفرقة تلحق بأرض بِها منابِت الشيح، وفرقة تأخذ بِشط العراق يقاتلُهم ويقاتلُونه : فرقثالث 

حىت جيتمع املؤمنونَ بِقُرى الشام ويبعثونَ طَليعةً فيهم فارس فَرسه أشقر أو أبلَق فَيقتلونَ فال يرجع منهم 

رشب." 

   حديث عن عبد اللّه بن بسر
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حدثنا رحيم، حدثنا عبد اهللا بن حيىي املعافري هو املريسي أحد الثقات، عن معاوية : قال حنبل بن إسحاق

ليدرِكَن : "بن صاحل، حدثين أبو الزارع أنه مسع عبد اهللا بن يسر يقول مسعت صلى اهللا عليه وسلم يقول

. ذهيب أبو الزارع ال يعرف واحلديث منكرأو قال ليكونن قريباً من قويل قال شيخنا ال". الدجالَ من رأى

  .وقد تقدم يف حديث أيب عبيدة شاهد له: قلت

  حديث عن سلمة بن األكوع 

حدثنا العباس بن الفضل األسفاطي، حدثنا يزيد بن احلريش، حدثنا أبو مهام حممد بن : قال الطرباين

أقبلت مع رسول : لمة بن األكوع قال، حدثين يزيد بن عبد الرمحن، عن س.الزبرقان، حدثنا موسى بن عبيدة

إين ألنظر إىل مواقع عدو اهللا املَِسيح إنه : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبل العقيق حىت إذا كنا مع الثنِية قال

ملَك أو ملكان  يقْبل حىت يرتل من كذا حىت يترسل خيرج إليه الْغوغَاُء ما من نقْبٍ من أنقَاب املدنة إالَّ علَيه

؟ أتعرفُنِي: يحرسانِه، معه صورتان صورةُ اجلنة وصورة النار وشياطني يتشبهونَ بِاَألبوين يقول أحدهم للحي

بعث اللَّه له أنا أبوك أنا أخوك أنا ذُو قرابة منك ألست قَد مت هذا ربنا فاتبِعه، فَيقْضي اهللا ما شاَء منه وي

ا الناسياأيه ذَا الكًذّابويقول ه ،هويبكت هتكني فَيسمالً من املسلجالً : رويقولَ باط كُم فَإنه كذَّابرنغال ي
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الُ لَهويقول الدج ،ورس بِأعلَي كُمبي: وإِنَّ ربِعتم تالَّ أنفْ؟ هين ويقَّتش قُّهشفَيأيت فَي هيدويقولُ أع كلُ ذَلص

أيها الناس إنما رأيتم بالََء ابتليتم بِه وفتنةً افْتتنتم بِها : لَكُم فَيبعثُه اهللا أشد ما كانَ تكذيباً وأشد شتماً فيقولُ

 و كَذَّابى أالَ هرةً أخرين مدعقاً فَلْيادامأالَ إنْ كانَ صلَ الشبارِ وهي اجلنةُ مث خيرج قالن هإىل هذ به رأمفَي "

  .موسى بن عبيدة اليزيدي ضعيف يف هذا السياق

  حديث حمجن بن األدرع

حدثنا يونس، حدثنا محاد يعين ابن سلمة، عن سعيد اجلريري، عن عبد اهللا بن شفيق، عن حمجن : قال أمحد

ثَالَثاً ؟ يوم اخلالص وما يوم اخلالص: "عليه وسلم خطب يوماً الناس فقال بن األدرع أن رسول اهللا صلى اهللا

هل تدرون هذَا : يجيُء الدجالُ فيصعد أحداً فينظر إىل املدينة فيقول ألصحابِه: قال؟ فَقيلَ وما يوم اخلالص

ضاألبي قْب؟ القصرأمحد، مث يأيت املدينة فيجد على كل ن فيأيت  هذا مسجد فَهيتاً سلصلكاً ما ممن أنقابِه

سبخةَ اجلرف فيضرب رِواقَه مث ترجف املدينة ثالث رجفات فالَ يبقى منافق وال منافقةٌ وال فاسق وال فاسقةٌ 

 .تفرد به أمحد". إالَّ خرج إليه فذلك يوم اخلالص

  . خري دينكم أيسره
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ة، عن أيب بشر، عن عبد اهللا بن شقيق، عن ابن أيب رجا، عن حمجن بن مث رواه أمحد، عن غندر، عن شعب

إا قُرةُ عيين أدعها : ويل: "أخذ رسول اهللا بيدي فصعد على أحد وأشرف على املدينة فقال: األدرع قال

لَكاً ما مجالُ فيجد على كل باب من أبواما تكونُ أو كأخري ما تكونُ، فيأتيها الد فال خري يفهتاً سلص

فأثنيت عليه خرياً، ؟ من هذا: مث نزل وهو آخذ بيدي فدخل املسجد فإذا رجل يصلي فقال يل: قال. يدخلُها

إنَّ خري : "مث أتى حجرة امرأة من نِسائه فَنفَض يده من يدي وقال: اسكُت ال تسمعه فَتهلكَة، قال: فقال

 هرسينكم أيدهرسأي كُميند ريإنَّ خ."  

  حديث أيب هريرة رضي اللّه تعاىل عنه 

حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال أمحد

راِء ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون حىت خيتىبُء اليهودي من و: "وسلم قال

رجأو الش ررِ، فيقول احلَججرِ والشاحلَج : قَدرلْه إال الْغالَ فاقْتعي فَتلْفخ نم يودهذا الييا مسلم يا عبدَ اِهللا ه

ودهر الْيجذا اإلسناد". فإنه ش وقد روى مسلم عن قتيبة.  

والظاهر واهللا أعلم، أن . ا احلديث بطرقه وألفاظهوقد تقدم هذ. احلديث" ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الترك"
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املراد أن الترك هم اليهود أيضاً والدجال من اليهود كما تقدم يف حديث أيب بكر الصديق الذي رواه أمحد 

  .والترمذي وابن ماجه

  طريق أخرى عن أيب هريرة 

بن إبراهيم التيمي، عن أيب حدثنا حسني بن حممد، حدثنا جرير، عن حممد بن إسحاق، عن حممد : قال أمحد

لينزلًن الدجالُ حبورانَ وكرمانَ يف : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سلمة، عن أيب هريرة قال

  .إسناده جيد قوي حسن". سبعني ألفاً كأن وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

  طريق أخرى عن أيب هريرة 

يح بن النعمان، حدثنا فليح، عن احلارث بن النفيل، عن زياد ابن سعيد، حدثنا شر: قال حنبل بن إسحاق

إنه مل يكن نيب إال : "عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس فذكر الدجال فقال

من يكتب أو ال حذَّره أمته وسأصفُه لكم مبا مل يصفه نبِي قَبلي إِنه أعور مكتوب بني عينيه كافر بقرؤه كُل مؤ

  .وهذا إسناد جيد مل خيرجوه من طريق أخرى". يكتب

  طريق أخرى عن أيب هريرة 
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حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا فليح، عن احلارث بن النفيل، عن زياد ابن سعيد، : قال حنبل بن إسحاق

مل يكن نيب إال إنه : "عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس فذكر الدجال فقال

إنه أعور مكتوب بني عينيه كافر بقروه كُل مؤمن يكتب أو ؟ حذَّره أمته وسأصفُه لكم مبا مل يصفه نبِط قَبلي

 وهذا إسناد جيد مل خيرجوه من طريق أخرى". ال يكتب.  

  املدينة املنورة ومكة املكرمة يف حراسة من املالكة بأمر اللّه 

يح، حدثنا فليح عن عمرو بن العالء الثقفي عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى حدثنا شر: قال أمحد

املدينةُ ومكةً حمفوفَتان باملالئكة على كل نقْب منهما مالئكةٌ ال يدخلها الدجال وال : " اهللا عليه وسلم قال

  ".الطاعونُ

ن واهللا تعاىل أعلم، والعالء الثقفي هذا وذكرمكة يف هذا ليس حمفوظاً وكذلك ذكر الطاعو؟ هذا غريب جداً

  .إن كان مزيداً فهو أقرب

  حديث عبادة بن الصامت رضى اللّه تعاىل عنه
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حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثنا جبريعن خالد عن جنادة بن أمية عن عبادة ابن : قال أبو داود

 قد حدثتكم عن الدجال حىت خشيت أنْ الَ إين: "الصامت أنه حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إن املِسيح الدجالَ رجل قصري أبح جعذ أعور مطموس العني فإن لَبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز ؟ تفعلوا

وجل ليس بأعور."  

بقية بن ورواه أمحد، عن حيوة بن شريح أو يزيد بن عبد ربه، والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم كلهم عن 

 .الوليد به

  شهادات نبوية كرمية بفضل بين متيم 

ما زلت أحب بين متيم : حدثنا زهر، حدثنا جرير عن أببما زرعة عن أيب هريرة قال: وقال البخاري ومسلم

  !.هم أشد اميت على الدجال: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول؟ من أجل ثالث

  ".دقات قومي هذه ص: "وجاَءت صدقام فقال

  ".أعتقيها فإا من ولد إمساعيل : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وكانت سبِيةٌ منهم عند عائشة



 ١٤٠

  حديث عمران بن حصني رضي اللّه تعاىل عنه 

مسعت : حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا جرير، حدثنا محيد بن هالل عن أيب الدمهاء قال: قال أبو داود

من سمع من الدجال فَلَسنا منه فواهللا إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن حصني حيدث قال عمران

: قال". الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مبا يبعث به من الشبهات أو وملا يبعث به من الشبهات

  .هكذا تفرد به أبو داود

حدثنا هشام بن حسان، حدثنا محيد بن هالل، عن أيب الدمهاء، عن عمران  حدثنا حيىي بن سعيد،: وقال أمحد

من مسع من الدجال فلسنا منه من مسع من الدجال فلسنا : "بن حصني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".فإن الرجل يأتيه يحسِسب إنه مؤمن فما يزال به ملا معه من الشبه حىت يتبعه؟ منه

عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان وهذا إسناد جيد وأبو الدمهاء وامسه فرقة ابن ري وكذلك رواه 

  .الدوي ثقة

وقال سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد، عن احلسن، عن عمران بن حصني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .يعين الدجال". لقد أكلَ الطعام ومشى يف األسواق: "وسلم
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  شعبة رضي اللّه تعاىل عنه الدجال أهون على اللّه  حديث املغرية بن

حدثنا شهاب بن عباد العبدي، حدثنا إبراهيم بن محيد الوارسي، عن إمساعيل، عن أيب خالد : قال مسلم

وما :ما سأل أحد النيب عن الدجال أكثر مما سألت قال: عن قيس بن حازم عن املغرية عن شعبة قال

هنم ضركونُ على اهللا  :إنه ال يضرك؟ يو أهقال ه ارواأل م يقولون إنَّ معه الطعامقلت يا رسول اهللا إ

  ".من ذلك

ما سأل أحد النيب : حدثنا شريح بن يونس، حدثنا هشام بن إمساعيل، عن قيس، عن املغرية بن شعبة قال

ون إن معه جباالً من إم يقول: قال؟ قال وما سؤالك: صلى اهللا عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته

  ".هو أهون على اهللا من ذلك: "خبز وحلم وراً من ماء، قال

ما سأل : ورواه مسلم أيصاً يف االستئذان من طرق كثرية، عن إمساعيل عن قيس عن املغرية بن شعبة قال

إن معه  إم يقولون: قال؟ وما سؤالك: أحد النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، قال

  ".هو أهون على اهللا من ذلك: "قال؟ جباالً من خبز وحلم وراً من ماء

ورواه مسلم أيضاً يف االستئذان من طرق كثرية، عن إمساعيل بن أيب خالد، وأخرجه البخاري، عن 

مسدد، عن حيىي القطان، عن إمساعيل، وقد تقدم حديث حذيفة وغريه أن ماءه نار وناره ماء بارد وإمنا 

ك يف رأي العني وقد متسك ذا احلديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغريمها يف أن ذل

الدجال ممخرق مموه ال حقيقة ملا يبدي للناس من األمور اليت تشاهد يف زمانه بل كلها خياالت عند 

  .هؤالء

يشتبه خارق الساحر  ال جيوز أن يكون كذلك حقيقة لئال: "وقال الشيخ أبو علي اجلبائي شيخ املعتزلة

خبارق النيب وقد أجابه القاضي عياض وغريه بأن الدجال إمنا يدعي اإلهلية وذلك مناف للبشرية فال ميتنع 

وقد أنكرت طوائف كثرية من اخلوارج واجلهمية وبعض املعتزلة . إجراء اخلارق على يديه واحلالة هذه

م يصنعوا شيئاً وخرجوا بذلك عن حيز العلماء خروج الدجال بالكلية وردوا األحاديث الواردة فيه فل

لردهم ما تواترت به األخبار الصحيحة من غري وجه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما تقدم، وإمنا 

  .أوردنا بعض ما ورد يف هذا الباب، ألن فيه كفاية ومقنعاً وباهللا املستعان



 ١٤٢

هللا به عباده مبا خيلقه معه من اخلوارق املشاهدة يف والذي يظهر من األحاديث املتقدمة أن الدجال ميتحن ا

زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء لتمطرهم واألرض فتنبت هلم زرعاً تأكل منه أنعامهم 

وأنفسهم وترجع إليهم مساناً ومن ال يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة واجلدب والقحط والعلة 

وال واألنفس والثمرات، وأنه تتبعه كنوز األرض كيعاسيب النحل، ويقتل ذلك وموت األنعام ونقص األم

الشاب مث حيييه، وهذا كله ليس مبخرفة بل له حقيقة امتحن اهللا به عباده يف ذلك الزمان فيضل به كثرياَّ 

ى هذا املعىن ويهدي به كثرياً، يكفر املرتابون، ويزداد الذين آمنوا إمياناً، وقد محل القاضي عياض وغريه عل

  ".هو أهون على اهللا من ذلك. "معىن احلديث

أي هو أقل من أن يكون معه من يضل به عباده املؤمنني، وما ذاك إِال ألنه ظاهر النقص والفجور والظلم، 

وإن كان معه ما معه من اخلوارق، وبني عينيه مكتوب كافر كتابة ظاهرة وقد حقق ذلك الشارع يف خربه 

د دل ذلك على أنه كتابة حسية ال معنوية كما يقوله بعض الناس، وعينه الواحدة عوراء بقوله ك ف ر، وق

أي طافية على وجه املاء ومن روى ذلك طافية فمعناه ال " كأا عنبة طافية"شنيعة املنظر ناتئة، وهومعىن قوله 

ورد يف بعض أي بشعة الشكل، وقد " كأا خنامة على حائط جمصص"ضوء فيها، ويف احلديث اآلخر 

األحاديث أن عينه اليمىن عوراء رحا اليسرى فإما أن تكون إحدى الروايتني غري حمفوظة أو أن العور حاصل 



 ١٤٣

  .يف كل من العينني ويكون معىن العور النقص والعيب

ا حدثنا أبو الوليد، حدثن: ويقوي هذا اجلواب ما رواه الطرباين، حدثنا حممد بن حممد التمار وأبو خليفة قاال

الدجال جعد : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: زائدة، حدثنا مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

وكذلك رواه . احلديث" هجني أخن كأن رأسه غصن شجرة مطموس عينه اليمىن، واألخرى كأا عنبة طافية

أا كوكب دري، وعلى سفيان الثوري عن مساك بنحوه، لكن قد جاء يف احلديث املتقدم وعينه األخرى ك

هذا فتكون الرواية الواحدة غلطاً، وحيتمل أن يكون املراد أن العني الواحدة عوراء يف نفسها، واألخرى عوراء 

 .باعتبار انربازها واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب

  ؟ ملاذا مل يذكر الدجال صراحة يف القرآن الكرمي

 أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره ودعواه ما احلكمة يف: وقد سأل سائل سؤاالً فقال

الربوبية وهو يف ذلك ظاهر الكذب واالفتراء، وقد حذر منه مجيع األنبياء مل يذكر يف القرآن وحيذر منه 

: أنه قد أشري إىل ذكره يف قوله تعاىل: أحدمها: واجلواب من وجوه؟ ويصرح بامسه وينوه بكذبه وعناده

"أيت بي موراًييا خانِهيف إمي تبكَس لُ أوقَب نم تنآم كُنت ا لَمهفْساً إِميانن فَعنالَ ي كرب اتآي ضأ ". ع

  .، اآلية١٥٨: األنعام

" حدثنا عبد بن محيد، حدثنا يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان : قال أبو عيسى الترمذي عند تفسريها

ثالثٌ إذا خرجن مل ينفَع نفْمساً إميانها : ريرة، عن النىب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب حازم، عن أيب ه

لَم تكُن آمنت من قَبل اوكسبت يف إِميانِها خيراً الدجالُ والدابةُ وطلوع الشمس من املغربِ او من 



 ١٤٤

  .هذا حديث حسن صحيح: مث قال". مغرا

يرتل من السماء الدنيا فيقتل الدجال كما تقدم وكما سيأيت، وقد ذكر يف  أن عيسى ابن مرمي: الثاين

وقَوهلم إنا قَتلْنا ألْمِسيح عيسى أبن مريم رسولَ اللَّه وما قَتلُوه وماَ صلَبوه : )القرآن نزوله ين توله تعاىل

فيه لَفي شك منه ما لَهم بِه من علْم إِالَّ اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقيناً بلْ ولَكن شئبه لَهم وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا 

تهولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِالَّ ليتل الكأه نيماً وإِنْ مكزِيزاً حع كَانَ اللَّهو هإِلَي اللَّه هفَعكُ ري ةاميالْق مويونُ و

  .١٥٩ - ١٥٧: النساء".علَيهِم شهيداً

قبل موته عائد على عيسى أي سيرتل إىل األرض ويؤمن به أهل : وقد قررنا يف التفسري أن الضمري يف قوله

الكتاب الذين اختلفوا فيه اختالفاً متبايناً، فمن مدعي اِإلية كالنصارى ومن قاثل فيه قوالً عظيماً وهوأنه ولد 

يهود، فإِذا نزل قبل يوم القيامة حتقق كل من الفريقني كذب نفسه فيما يدعيه فيه من االفتراء ريبة وهم ال

  .وسنقرر هذا قريباً

فيكون ذكر نزول املسيح عيسى ابن مرمي إشارة إىل ذكر املسيح الدجال شيخ الضالل وهو ضد ؟ وعلى هذا

  .ذكر اآلخر كما هو مقرر يف موضعهمسيح اهلدى، ومن عادة العرب أا تكتفي بذكر أحد الضدين عن 

أنه مل يذكر بصريح امسه يف القران احتقاراً له حيث يدعي اِإلية وهو ليسر ينايف حالة جالل الرب : الثالث

وعظمته وكربيائه وترتيهه عن النقص، فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدخر من أن حيكي 

الرسل جبناب الرب عز وجل فكشفوا ألممهم عن أمره وحذروهم ما معه عن أمر دعواه وحيذر، ولكن انتصر 

من الفنت املضلة واخلوارق املضمحلة فاكتفى بإخبار األنبياء، وتواترذلك عن سيد ولد آدم إمام األتقياء عن أن 



 ١٤٥

  .يذكرأمره احلقري بالنسبة إىل جالل اهللا يف القران العظيم ة ووكل بيان أمره إِىل كل نيب كرمي

أنا ربكُم : "فقد ذكر فرعون يف القرآن، وقد ادعى ما دعاه من الكذب والبهتان حيث قال: ن قلتفإ

أن أمر : واجلواب: أ القصص". يأئها املَأل ما علمت لَكُم من إِله غَيرِي: "وقال. ،٢٤: النازعات". األعلَى

سيأيت وكائن فيما يستقبل فتنة واختباراً للعباد وهذا أمر ؟ فرعون قد انقضى وتبني كذبه لكل مؤمن وعاقل

فترك ذكره يف القرآن احتقاراً له وامتحاناً به إذ األمر يف كذبه أظهر من أن ينبه عليه وحيذر منه، وقد يترك 

الشيء لوضوحه، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرض موته وقد عزم على أن يكتب كتاباً خبالفة 

  ".يأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر: مث ترك ذلك وقال الصديق من بعده

فترك نصه عليه لوضوح جاللته وظهور كرب قدره عند الصحابة وعلم عليه الصالة والسالم منهم أم ال 

يعدلون به أحداً بعده، وكذلك وقع األمر، وهلذا يذكر هذا احلديث يف دالئل النبوة كما تقدم ذكرنا له غري 

من الكتاب، وهذا املقام الذي حنن فيه من هذا القبيل وهو أن النيب قد يكون ظهوره كافياً عن مرة يف مواضع 

التنصيص عليه، وأن األمر أظهر وأوضح وأجلى من أن حيتاج معه زيادة على ما هو يف القلوب مستقر، 

هللا ذكره والنص عليه ملا فالدجال واضح الذم ظاهر النقص بالنسبة إىل املقام الذي يدعيه وهو الربوبية، فترك ا

يعلم تعاىل من عباده املؤمني أن مثل هذا اليهدهم وال يزيدهم إال إمياناً وتسليماً هللا ورسوله وتصديقاً باحلق 



 ١٤٦

. ورداً للباطل وهلذا يقول ذلك املؤمن الذي يسلط عليه الدجال فيقتله مث حيييه، واهللا ما ازددت فيك إالَّ بصرية

ي حدثنا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شفاهاً وقد أخذ بظاهره إبراهيم بن أنت األعور الكذاب الذ

حممد بن سفيان الفقيه الصحيح عن مسلم، فحكى عن بعضهم أنه اخلضر وحكاه القاضي عياض عن معمر يف 

  .جامعه

ن رسول اهللا صلى وقد قال أمحد يف مسنده وأبو داود يفِ سننه، والترمذي يف جامعه بإسنادهم إىل أيب عبيدة أ

  ".لعلَّه يدرِكُه من رآين وسمع كالمي: "اهللا عليه وسلم قال

وهذا مما قد يتقوى به بعض من يقول ذا ولكن يف إسناده يف غرابة، ولعل هذا كان قبل أن يبني له صلى اهللا 

  .عليه وسلم من أمر الدجال ما بني يف ثاين احلال واهللا تعاىل أعلم

صة اخلضر كالم الناس يف حياته ودللنا على وفاته بأدلة أسلفناها هنالك، فمن أراد الوقوف وقد ذكرنا يف ق

 .عليها فليتأملها يف قصص األنبياء من كتابنا هذا واهللا تعاىل أعلم بالصواب

  ذكر ما يعصم من الدجال



 ١٤٧

بت يف األحاديث االستعاذة املخلصة باللّه تعصم من فتنة الدجال فمن ذلك االستعاذة من فتنته، فقد ث

الصحاح من غري وجه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الدجال يف الصالة وأنه أمر أمته 

اللَّهم إنا نعوذُ بك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة الْمحيا واملمات ومن فتنة : "بذلك أيضاً فقال

  ".املِسيح الدجال

  : حديث أنس وأيب هريرة وعائشة وابن عباس وسعد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغريهمذلك من 

  حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف حفظاً عملياً يعصم من فتنة الدجال

قال شيخنا احلافظ أبو عبد اهللا الذهيب واالستعاذة من الدجال متواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كما قال 

حدثنا حفص بن عمر، حدثنا مهام، عن قتادة، حدثنا سامل بن أيب اجلعد، عن معدان، عن أيب أبو داود، 

من حفظَ عشر آيات من سورة الكَهف عصم من فتنة : "الدرداء يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".الدجالِ

ل من حفظ من خواتيم، وقال شعبة عن قتادة كذا قال هشام عن دستواي عن قتادة إِال أنه قا: قال أبو داود

: من آخر الكهف، وقد رواه مسلم من حديث مهام وهشام وشعبة عن قتادة بألفاظ خمتلفة، وقال الترمذي



 ١٤٨

وكذلك رواه ". آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال: "حسن صحيح ويف بعض روايات الثالث

 عن شعبان عن قتادة كذلك، وقد رواه عن غندر عن روح عن سعيد عن قتادة مبثله، ورواه عن حسني

وحجاج عن شعبة عن قتادة مبثله، ورواه عن حسني شعبان عن قتادة كذلك، وقد رواه عن غندر وحجاج 

  ".من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال: "عن شعبة عن قتادة وقال

  ".من سمع من الدجالِ فَلَسنا منه: "صنيوكذلك االبتعاد منه كما تقدم يف حديث عمران بن ح

إِنَّ املؤمن ليأتيه وهو يحِسب أنه مؤمن فَيتبعه مما يبعت به من : "وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ".الشبهات

  سكىن املدينة ومكة املشرفتني تعصم من فتنة الدجال 

كن املدينة ومكة شرفهما اهللا تعاىل، فقد روي يف البخاري ومسلم من ومما يعصم من فتنة الدجال الذي س

علَى : "حديث اِإلمام مالك عن نعيم امر عن نعيمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".انقَابِ املدينة مالَئكةٌ ال يدخلها الطاعونُ وال الدجال

بد اهللا، حدثين إبراهيم بن سعيد عن أبيه، حدثين أبو بكر، عن النيب حدثنا عبد العزيز بن ع: وقال البخاري



 ١٤٩

ال يدخل املدينةَ رعب املسيح الدجالِ هلا يومئذ سبعةُ أبوابٍ على كل بابٍ : "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ملكان

األكوع وقد روي هذا من غري وجه عن مجاعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وأنس بن مالك وسلمة بن 

  .وحمجن بن األدرع كما تقدم

: حدثنا عبده بن عبد اهللا اخلزاعي، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: وقال الترمذي

يأتي الدجالُ املدينةَ فيجد املالئكةَ يحرسونها فال يدخلها الطاعون وال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".اَء اهللالدجال إِن ش

وأخرجه البخاري، عن حيىي بن موسى وإسحاق بن أيب عيسى عن يزيد بن هارون وحمجن وأسامة ومسرة بن 

لشرف " أنه ال يدخلُ مكةَ وال املدينةَ تمنعه املالئكةُ: "وقد ثبت يف الصحيح. جندب رضي اهللا عنهم أمجعني

ل نزل عند سبخة املدينة فترجف املدينة بأهلها ثالث هاتني البقعتني فهما حرمان آمنان منه وإمنا إذا نز

رجفات إما حساً أو معىن على القولني فيخرج منها كل منافق ومنافقة ويومئذ تنفي املدينة خبثها ويسطع 

  .طيبها كما تقدم يف احلديث واهللا أعلم

  تلخيص سرية الدجال لعنه اللّه 



 ١٥٠

يضلُ به كَثرياً ويهدي به كَثرياً : "للناس يف آخر الزمانهو رجل من بين آدم خلقه اهللا تعاىل ليكون حمنة 

نيقإِالَّ الفَاس ل بِهضا يمو."  

كنية الدجال أبو : وقد روى احلافظ أمحد بن علي اآلبار يف تارخيه من طريق جمالد، عن الشعيب أنه قال

من الصحابة وغريهم كما تقدم  يوسف، وقد روى عمر بن اخلطاب وأبو داود جابر بن عبد اهللا وغريهم

حدثنا يزيد، حدثنا محاد بن سلمة، عن أيب يزيد، عن عبد الرمحن بن : أنه ابن صياد، وقد قال اِإلمام أمحد

يمكُثُ أبوا الدجالِ ثالثني عاماً ال يولد هلما : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب بكرة عن أبيه قال

لَه هغًالم مثَّ يولَدقَلْب امنوالَ ي ناهيام عنفْعاً تن ٍء وأقَلُهير شأض رغُالم أعو نيد الثَالثعا بم."  

أبوه رجل مضطرب اللحم طويل األنف كأن أنفه منقار وأمه امرأة عظيمة الثديني مث : "مث نعت أبويه فقال

بري بن العوام حىت دخلنا على أبويه فوجدنا فيهما فانطلقت والز: بلغنا أن مولوداً من اليهود ولد باملدينة قال

مكثنا : نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإذا هو منجدل يف الشمس يف قطيفة يهمهم فسألنا أبويه فقاال

عرفت ما : ثالثني عاماً ال يولد لنا، مث ولد لنا غالم أعور أضر شيء وأقله نفعاً، فلما خرجنا مررنا به فقال

  .إنه تنام عيناي وال ينام قلْبِي فإذا هو ابن صياد. نعم: قال؟ ومسعت: قلنا .كنتما فيه

  .وأخرجه الترمذي من حديث محاد بن سلمة، وقال حسن قلت بل منكم جداً واَهللا أعلم

ه وقد كان ابن صياد من يهود املدينة ولقبه عبد اهللا، ويقال صاف، وقد جاء هذا وهذا وقد يكون أصل امس

صاف مث تسمى ملا أسلم بابن عبد اهللا، وقد كان ابنه عمارة بن عبد اهللا من سادات التابعني، وروى عنه 

مالك وغريه، وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غري ابن صياد وأن ابن صياد كان دجاالً من الدجاجلة مث 



 ١٥١

األكرب فهو املذكور يف حديث فاطمة  تاب بعد ذلك فأظهر اِإلسالم واهللا أعلم بضمريه وسريته، وأما الدجال

بنت قيس الذي روته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن متيم الداري وفيه قصة اجلساسة مث يؤذن له يف 

اخلروج يف آخر الزمان بعد فتح املسلمني مدينة الروم املسماة بقسطنطينية فيكون بدء ظهوره من أصبهان من 

وينصره من أهلها سبعون ألف يهودي عليهم األسلحة والتيجان وهي الطيالسة حارة منها يقال هلا اليهودية 

اخلضراء، وكذلك ينصره سبعون ألفاً من التتار وخلق من أهل خراسان فيظهر أوالً يف صورة ملك من امللوك 

والعوام،  اجلبابرة مث يدعي النبوة مث يدعي الربوبية، فيتبعه على ذلك اجلهلة من بين آدم والطغام من الرعاعٍ

وخيالفه ويرد عليه من هدى اهللا من عباده الصاحلني وحزب اهللا املتقني، يأخذ البالد بلداً بلداً وحصناً حصناً 

وإقليماً إقليماً وكورة كورة، وال يبقى بلد من البالد إال وطئه خبيله ورجله غري مكة واملدينة، ومدة مقامه يف 

هر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام الناس هذه ومعدل ذلك سنة األرض أربعون يوماً يوم كسنة، ويوم كش

وشهران ونصف شهر، وقد خلق اهللا تعاىل على يديه خوارق كثرية يضل ا من يشاء من خلقه ويثبت معها 

املؤمنون فيزدادون ا إمياناً مع إميام، وهدى إىل هداهم، ويكون نزول عيسى ابن مرمي مسيح اهلدى ىف أيام 

سيح الدجال مسيح الضاللة، على املنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه املؤمنون ويلتف به عباد اهللا املقتون، امل

فيسري م املسيح عيسى ابن مرمي قاصداً حنو الدجال، وقد توجه حنو بيت املقدس فيدركهم عند عقبة أفيق 
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داخل إليها ويقول إن يل فيك ضربة لن  فينهزم منه الدجال فيلحقه عند مدينة باب لد، فيقتله حبربته وهو

تفوتين، وإذا واجهه الدجال ينماع كما يذوب امللح يف املاء فيتداركه فيقتله باحلربة بباب لد، فتكون وفاته 

  .هناك لعنه اهللا كما دلت على ذلك األحاديث الصحاح من غري وجه كما تقدم وكما سيأيت

دثنا الليث عن عمر بن شهاب أنه مسع عبد اهللا بن عبد اهللا ابن حدثنا قتيبة بن سعيد، ح: وقد قال الترمذي

ثعلبة األنصاري حيدث عن عبد الرمحن بن يزيد األنصاري من بين عمرو بن عوف مسعت عمي جممع بن 

  ".يقْتل ابن مريم الدجالَ بِبابِ لُد: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: جارية يقول

وعن حممد بن مصعب . د، عن أيب النضر، عن الليث به، وعن سفيان بن عيينة عن الزهري بهوقد رواه أمح

عن األوزاعي عن الزهري، وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فهو حمفوظ من حديثه وإسناده من بعده 

نافع ويف الباب عن عمران بن حصني و: ثقات، وكذا قال الترمذي بعد روايته له وهذا حديث صحيح قال

بن عتبة وأيب برزة وحذيفة بن أسيد وأيب هريرة وكيسان وعثمان بن أيب العاص وجابر وأيب أمامة وابن 

مسعود وعبد اهللا بن عمرو ومسرة بن جندب والنواس بن مسعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان، وروى 

عمر سأل يهودياً عن الدجال أبو بكر بن أيب شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه أن 

 ".ولد يهودياً ليقْتلَه ابن مريم بِبابِ لُد: "فقال
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  صفة الدجال قبحه اللّه 

  

قد تقدم يف األحاديث أنه أعور وأنه أزهر هجني وهو كثري الشعر، ويف بعض األحاديث أنه قصري ويف 

كما تقدم، ويف حديث جابر ويروى يف حديث  حديث أنه طويل، وجاء أن ما بني أذين محاره أربعون ذراعاً

آخر سبعون باعاً وال يصح ويف األول نظر، وقال عبدان يف كتاب معرفة الصحابة روى سفيان الثوري عن 

قال شيخنا " إذن محار الدجال يظل سبعون ألفاً: "عبد اهللا بن ميسرة عن حوط العبدي عن مسعود قال

كر وإنه مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن وإن رأسه ممن ورائه خوط جمهول واخلرب من: احلافظ الذهيب

دخلت : حدثنا حجاج، حدثنا محاد عن أيوب عن أيب قالبة قال: حبك حبك، وقال حنبل بن إسحاق

إِن : "املسجد فإذا الناس قد تكابوا على رجل فسمعته يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".وإن رأسه من ورائه حبك حبكبعدي الكذاب املضل 

  ".والسماِء ذَات احلُبك: "وتقدم له شاهد من وجه آخر، ومعىن حبك أي جعد حسن كقوله تعاىل

حدثنا يزيد، حدثنا املسعودي وأبو النضر، حدثنا املسعودي املعنى عن عاصم ابن كليب : وقال اِإلمام أمحد

خرجت إِلَيكُم وقَد تبينت لَيلَةَ الْقدرِ : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : عن أبيه عن أيب هريرة قال
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ا لَيا، وأممهِسيتا فأنهنيب زجا ألحمهتأياملسجد فأن ةن بِسدلَيجر نيب لوحفَكان ي ِسيح الضاللةمرِ ولَةُ الْقَد

وأما مِسيح الضاللة فإِنه أعور العني أجلَى اجلَبهة عرِيض النحرِ فيه دفا فالتمسوها يف العشر األواخر وتراً، 

  ".أنت امرٌء مسلم وهو رجلٌ كافر. ال: قال؟ يا رسول اهللا، هل يضرين شبهه: كَأنه قَطَن بن عبد العزى قَالَ

ين حدثنا إسحاق بن موسى رمحه اهللا، حدثنا أبو أشعب احلرا: تفرد به أمحد وإسناده حسن، وقال الطرباين

حدثنا سعيد بن حممد الثقفي، حدثنا خالد : وحدثنا حممد بن شعيب األصبهاين، حدثنا سعيد بن عنبسة قاال

نزل على عبد اهللا بن مغنم وكان من أصحاب النيب صلى : بن صاحل، أخربين سليمان بن شهاب القيسي قال

الدجالُ ليس به خفَاء إنه يجِيُء من قبلَ : "اهللا عليه وسلم أنه قالاهللا عليه وسلم فحدثين عن النيب صلى 

املشرِق فَيدعو إىل حق فَيتبع، ويذْهب للناس فيقاتلُهم فَيظْهر عليهم، فال يزال على ذلك حىت يقْدم الكوفة، 

 يقول بعد ذَلك إين نيب فَيفْزع من ذلك كل ذي لُب فَيظْهر دين اِهللا، ويعملُ بِه، فَيتبع ويحب على ذلك، مث

أنا اهللا فَيغمس اللَّه عينيه، ويقطع أذنيه، ويكْتب بني عينيه كافر، فال : ويفَارِقُه، ويمكث بعد ذلك مث يقول

من إِميان، ويكون من أصحابِه خيفَى على كل مسلم، فيفارقه كل أحد من اخلَلْق يف قَلبِه مثْقَالُ حبةُ خردلٍ 

 قطَّعي لُ ثُمقْتفَي بِه رأمنَ فَيورمن املشركني مث يدعو برجل فيما ي ه األعاجمى وهذارصوالن وسوا اليهود

هو قائم أعضاَء كلُّ عضوٍ على حدة فيفرق بينهما حىت يراها الناس، مث يجمع بينها مث يضربه بِعصاه فإذا 
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  .أنا اهللا أحيي وأميت: فيقول الدجال

  .وذلك سحر يسحر به الناس ليس يصنع من ذلك شيئاً

وعن علي بن أيب طالب كرم . قال شيخنا الذهيب ورواه حيىي بن موسى عن سعيد بن حممد الثقفي وهو واه

ر أبتر ما بني أذنيه هو صايف بن صائد خيرج من يهودية أصبهان على محا: "اهللا وجهه أنه قال يف الدجال

أربعون ذراعاً وما بني حافره إىل احلافر األخصر أربع ليال يتناول السماء بيده أمامه جبل من دخان وخلفه 

أتباعه أصحاب الرياء وأوالد الزنا، رواه أبو عمرو " جبل آخر مكتوب بني عينيه كافر يقول أنا ربكم األعلى

 .الداين يف كتاب الدجال وال يصح إسناده

  خرب عجيب ونبأ غريب

حدثنا أبو عمرو، عن عبد اهللا بن هليعة، عن عبد الوهاب بن حسني، : قال نعيم بن محاد يف كتاب الفنت

: عن حممد بن ثابت، عن أبيه، عن احلارث، عن عبد اهللا بن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ثة أيام، خيوض البحر كما خيوض أحدكم بني أذين الدجال أربعون ذراعاً، وخطوة محاره مسرية ثال"

نعم فيحبسها : فيقولون؟ أنا رب العاملني وهذه الشمس جتري بإذين أفتريدون أن أحبسها: الساقية، ويقول

نعم، فيجعل اليوم : فيقولون؟ أتريدون أن أسريها: حىت جيعل اليوم كالشهر واليوم كاجلمعة ويقول

أخي وابين وأخي وزوجي، حىت إا تعانق شيطاناً وبيوم مملوءة يا رب : وتأتيه املرأة فتقول؟ كالساعة

فيعطيهم شياطني أمثال إبلهم وغنمهم ؟ يا رب إحي لنا إبلنا وغنمنا: شياطني ويأتيه األعراب فيقولون

لو مل يكن هذا ربنا مل حيي لنا موتانا ومعه جبل من برق وعراق وجبل من حلم حار : سواء بالسن فيقولن
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هذه جنيت وهذه نادري وهذا : ور جار، وجبل من جنان وخضرة وجبل من نار ودخان يقولوال يربد 

هذا املسيح الكذاب فاحذوره لعنه اهللا : طعامي وهذا شرايب، واليسع عليه السالم معه، ينذر الناس فيقول

لناس كذبت، ويقول أنا رب العاملني قال له ا: ويعطيه اهللا من السرعة واخلفة ما ال يلحقه الدجال فإذا قال

وبعثين اهللا ألمنعك . أنا جربيل: فيقول؟ صدق الناس فيمر مبكة فإذا هو خبلق عظيم فيقول من أنت: اليسع

من حرم رسوله فيمر الدجال مبكة فإذا رأى ميكائيل ولّى هارباً ويصبح فيخرج إليه من مكة منافقوها 

: ينية ومن تآلف من املسلمني ببيت املقدس قالومن املدينة كذلك ويأيت النذير إىل الذين فتحوا قسطنط

أنا : فاقتلوه، فينشر مث يقول؟ هذا الذي يزعم أين ال أقدر عليه: فيتناول الدجال منهم رجالً مث يقول

اآلن : فيقول؟ أليس قد أمتك مث أحييتك: قمٍ فيقوم بإذن اهللا وال يأذن لنفس غريها فيقول: أحييه، فيقول

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنك تقتلين مث أحيا بإذن اهللا فيوضع على جلده  أزيد لك تكذيباً بشرين

اطرحوه يف ناري، فيحول اهللا ذلك على النذير فيشك الناس فيه ويبادر إىل : صفائح من حناس مث يقول

: بيت املقدس فإذا صعد على عقبة أفيق وقع ظلمه على املسلمني مث يسمعون أن جاءكم الغوث فيقولون

ذا كالم رجل شبعان وتشرق األرض بنور را ويرتل عيسى ابن مرمي ويقول يا معشر املسلمني احذروا ه

ربكم وسبحوه فيفعلون، ويريدون الفرار فيضيق اهللا عليهم األرض فإذا أتوا باب لد وافقوا عيسى فإذا 

يا عدو اهللا زعمت : فيقوليا نيب اهللا قد أقميت الصالة، : أقم الصالة، قال الدجال: نظر إىل عيسى يقول

فيضربه مبقرعة فيقتله فال يبقى أحد من أنصاره خلف شيء إال نادى يا ؟ أنك رب العاملني فلمن تصلي

مؤمن هذا دجال فاقتله، إىل أن قال فيمنعون أربعني سنة ال ميوت أحد وال ميرض أحد، ويقول الرجل 

ني الزرع وال تأكل منه سنبلة واحليات والعقارب اذهيب اىل السرح ولدي به وأرعي ومتر املاشية ب: لغنمه

ال تؤذي أحداً والسبع على أبواب الدور ال يؤذي أحداً ويأخذ الرجل املؤمن القمح فيبذره بال حرث 

فيجيء منه سبعمائة فيمكثون كذلك حىت يكسر سد يأجوج ومأجوج فيمرحون ويفسدون ويستغيث 

الذين فتح اهللا هلم القسطنطينهة فيدعون فيبعث اهللا دابة من الناس فال يستجاب هلم، وأهل طور سيناء هم 

األرض ذات قوائم فتدخل يف آذام، فيصبحون موتى أمجعني وتننت األرض منهم، فيؤذون الناس بنتنهم 

أشد من حيام، فيستغيثون باهللا فيبعث اهللا رحياً ميانية غرباء فتصري على الناس غماً ودخاناً ويقع عليهم 

ويكشف ما م بعد ثالث، وقد قذفت جيفهم يف البحر، وال يلبثون إالّ قليالً حىت تطلع الشمس الزكمة 

من مغرا وقد جفت األقالم وطويت الصحف، وال يقبل من أحد توبة، وخير إبليس ساجداً ينادي إهلي 

إمنا سألت ريب  :فيقول؟ يا سيدنا إىل من تفزع: مرين أن أسجد ملن شئت، وجيتمع إليه الشياطني فيقولون
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أن ينظرين إىل يوم البعث وقد طلعت الشمس من مغرا، وهذا هو الوقت املعلوم، وتصري الشياطني 

ظاهرة يف األرض حىت يقول الرجل هذا قريين الذي كان يغريين فاحلمد هللا الذي أخزاه، وال يزال إبليس 

نون بعد ذلك أربعني سنة ال يتمنون شيئاً ساجداً باكياً حىت خترج الدابة فتقتله وهو ساجد، ويتمتع املؤم

إال أعطوه، ويترك املؤمنون حىت يتم أربعون سنة بعد الدابة مث يعود فيهم املوت ويسرع فال يبقى مؤمن، 

  ليس تقبل منا توبة، يا ليتنا كنا من: ويقول الكافر

يق، يقوم واحد ويرتل املؤمنني، فيتهارجون يف الطرق ارج احلمر، حىت ينكح الرجل أمه يف وسط الطر

آخر، وأفضلهم من يقول لو تنحيتم عن الطريق كان أحسن، فيكونون على ذلك، وال يولد أحد من نكاح 

منني، فيتهارجون يف ".مث يعقم اهللا النساء ثالثني سنة فيكونرن كلهم أوالد زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة

الطريق، يقوم واحد ويرتل آخر، وأفضلهم من يقول لو  الطرق ارج احلمر، حىت ينكح الرجل أمه يف وسط

تنحيتم عن الطريق كان أحسن، فيكونون على ذلك، وال يولد أحد من نكاح مث يعقم اهللا النساء ثالثني سنة 

  ".فيكونرن كلهم أوالد زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة

 .بن محاد فذكره كذا رواه الطرباين، عن عبد الرمحن بن حامت املرادي، عن نعيم

  حديث مرفوض 

أخربنا أبو احلسن اليونيين، أخربنا عبد الرمحن حضوراً، : قال شيخنا احلافظ الذهيب إجازة إن مل يكن مساعاً

أخربنا عتيق بن مصيالء، أخربنا عبد الواحد بن علوان، أخربنا عمرو بن دوسة، حدثنا أمحد بن سلمان 



 ١٥٨

بو سلمة النوذكي، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد عن النجاد، حدثنا حممد بن غالب، حدثنا أ

الدجال يتناول السحاب وخيوض البحر اىل ركبته ويسبق : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلسن قال

الشمس إىل مغرا وتسري معه اآلكام ويف جبهته قرن مكسور الطرف، وقد صور يف جسده السالح كله حىت 

  ".والدرق الرمح والسيف

  .هذا من مراسيل احلسن وهي ضعيفة: قال شيخنا. الترس: قال؟ يا أبا سعيد ما الدرق: قلت للحسن

  حديث خرافة 

حدثنا حممد بن احلسني املدين، حدثنا أمحد بن مهدي، حدثنا سعيد بن : قال ابن مندة يف كتاب اإلميان

قال رسول : ي عن ربعي عن حذيفة قالسليمان بن سعدون، حدثنا خلف بن خليفة عن أيب مالك األشجع

أنا أعلم مبا مع الدجال منه، معه ران أحدمها نار تأجج يف عني من يراه، واآلخر : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ماء أبيض، فمن أدركه منكم فليغمض عينيه وليشرب من ر النار الذي معه فإِنه ماء بارد، وإياكم واآلخر 

مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه من كتب ومن مل يكتب، وأن إحدى عينيه ممسوحة فإنه فتنة، واعلموا أنه 

عليها ظفرة، وأنه مطلع من آخر عمره على بطن األردن على ثنية فيق، وكل أحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر 



 ١٥٩

ملؤمنني ببطن األردن، وأنه يقتل من املسلمني ثلثاً ويهزم ثلثاً يبقى ثلث فيحجز بينهم الليل، فيقول بعض ا

من كان عنده فضل طعام فليعد به ؟ أال تريدون أن تلحقوا بإخوانكم يف مرضاة ربكم؟ ما تنظرون: لبعض

فلما قاموا يصلون نزل : على أخيه، وصلوا حني ينفجر الفجر وعجلوا الصالة، مث أقبلوا على عدوكم، قال

فيذوب كما يذوب : قال. و اهللافرحوا بيين وبني عد: عيسى وإمامهم يصلي م، فلما انصرف قال هكذا

امللح يف املاء فيسلط عليهم املسلمني فيقتلوم حىت إن احلجر والشجر ينادي يا عبد اهللا يا مسلم، هذا يهودي 

فاقتله، ويظهر املسلمون فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتير وتوضع اجلزية، فبينما هم كذلك إذ أخرج اهللا 

هاهنا أثر ماء، : آخرهم وقد انتشفوا فما يدعون منه قطرة، فيقولون يأجوج ومأجوج، فيشرب أوهلم، وجييء

ونيب اهللا وأصحابه وراءهم حىت يدخلوا مدينة من مدائن فلسطني يقال هلا باب لد فيقولون ظهرنا على من يف 

يبقى األرض، فتعالوا نقتل من يف السماء، فيدعو اهللا نبيه بعد ذلك فيبعث اهللا عليهم قرحة ىف حلوقهم فال 

  ".منهم بشر، ويؤذي رحيهم املسلمني، فيدعو عيسى عليهم، فريسل اهللا عليهم رحياً تقذفهم يف البحر أمجعني

  .وفيه سياق غريب وأشياء منكرة واهللا تعاىل أعلم: قلت. هذا إسناد صاحل: قال شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب

  ألرض يف آخر الزمان ذكر نزول عيسى ابن مرمي رسول اللّه من مساء الدنيا إِىل ا



 ١٦٠

وقَوهلم إنا قَتلَنا الْمِسيح عيسى بن مريم رسول اهللا وما قَتلُوه وما صلَبوه ولكن شبه لَهم : "قال اهللا تعاىل

وما قَتلوه يقيناً بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه وإنَّ الَّذين اختلَفُوا فيه لَفي شك منه ما لَهم بِه من علْم إالَّ اتباع الظَّن 

  ".وكانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً

حدثنا بن يسار، حدثنا عبد الرمحن، حدثنا سفيان عن أيب حصني عن سعيد بن : قال ابن جرير يف تفسريه

  ".وتهوإنْ من أهل الكتابِ إِالَّ ليؤمنن بِه قَبلَ م: "جبري عن ابن عباس

 .وهذا اسناد صحيح وكذا ذكر العويف عن ابن عباس. قبل موت عيسى ابن مرمي: قال

  ؟ هل مات عيسى عليه السالم أو رفع حياً إىل السماء

ذلك عند نزول عيسى ابن مرمي، وإنه اآلن " إن من أهل الكتاب إالَّ ليؤمنن به قبل موته: "وقال أبو مالك

وا به أمجعني رواه بن جرير، وروى ابن أيب حامت عنه أن رجالً سأل احلسن حي عند اهللا، ولكن إذا نزل آمن

قبل موت عيسى إن اهللا رفع إليه عيسى : فقال" وأن من أهل الكتاب إِال ليؤمنن به قبل موته: "عن قوله تعاىل

محن بن زيد بن وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به الرب والفاجر، وهكذا قال قتادة بن دعامة وعبد الر

أسلم وغري واحد وهو ثابت يف الصحيحني عن أيب هريرة كما سيأيت موقوفاً ويف رواية مرفوعاً واهللا تعاىل 

  .أعلم

واملقصود من السياق اإلخبار حبياته اآلن يف السماء وليس كما يزعمه أهل الكتاب اجلهلة أم صلبوه بل رفعه 

لقيامة كما دخلت عليه األحاديث املتواترة مما سبق يف أحاديث الدجال اهللا إليه، مث يرتل من السماء قبل يوم ا



 ١٦١

ومما سيأيت أيضاً وباهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إِال باهللا العزيز احلكيم العلي العظيم الذي ال 

  .إله إِال هو رب العرش الكرمي

موته على أهل الكتاب، وذلك لو صح لكان  وقد روي عن ابن عباس وغريه أنه أعاد الضمري يف قوله قبل

منافياً هلذا، ولكن الصحيح من املعىن واإلسناد ما ذكرناه وقد قررناه يف كتاب التفسري مبا فيه كفاية وهللا 

  .احلمد واملنة

  ذكر األحاديث الواردة يف غري ما تقدم 

النعمان بن سامل مسعت يعقوب بن  حدثنا عبد اهللا بن معاذ العنربي، حدثنا أيب، حدثنا شعبة عن: قال مسلم

؟ ما هذا احلديث الذي حتدث به: مسعت عبد اهللا بن عمرو وقد جاءه رجل فقال: عاصم بن عروة يقول

سبحان اهللا أو ال إله إال اهللا أو كلمة حنوها، لقد مهمت أن ال : إن الساعة تقوم إىل كذا وكذا فقال: تقول

قال رسول اهللا صلى : سترون بعد قليل أمراً أعظماً حيزن ويكون، مث قالأحدث أحداً شيئاً أبداً إمنا قلت إنكم 

خيرج الدجالُ يف أميت فَيمكُثُ أربعني يوماً أو أربعني شهراً أو أربعني عاماً، فَيبعثُ اللَّه : "اهللا عليه وسلم

لُبه فيهلكُه، مث يمكُثُ الناس سبع سنِني لَيس بين اثْنين عداوةُ، مثَّ عيسى ابن مرمي كأنه عروةُ بن مسعود فَيطْ



 ١٦٢

ميان إَأل يرسلُ اهللا رِحياً بارِدةً من قبل الشام فال يبقَى علَى وجه األرض أحد يف قَتبِه مثْقَالُ ذَرة من خيرِ أو إ

أنَّ أح ىت لَوح ،هتضقالقَب هقْبِضى تتح هلَيه علَتخل لَدبج دلَ يف كَبخد كُمول اهللا صلى اهللا : دسمن ر عتمس

فَيبقَى شرار الناس يف خفَّة الطَّيرِ وأحالَم السباع ال يعرِفونَ معروفاً وال ينكرونَ منكراً : عليه وسلم قال

فَيأمرهم بِعبادة األوثَان، وهم يف ذَلك دار ؟ فَما تأمرنا: فَيقُولُونَ؟ أالَ تستجِيبونَ: طانُ فَيقُولُفَيتمثَّلُهم الشي

ه رجلَ وأول من يسمع: رِزقُهم، حسن عيشهم، ثُم ينفَخ يف الصورِ فَالَ يبقَى أحد إالَّ أصغى ليتاً ورفَع ليتاً قَالَ

 -يرتِل اُهللا مطَراً كَأنه الطَل أو الظل: فَيصعق ويصعق الناس، مثّ يرسلُ اللَّه أو قَالَ: يلُوطُ حوض إبله، قال

لناس يا أيها ا: نعمان الشاك فَينبت منه أجساد الناس مث ينفَخ فيه مرة اخرى فإذا هم قيام ينظُرون مث يقال

  ".وقفُوهم إنهم مسئُولُونَ"هلُموا إىل ربكم 

وذلك يوم : من كُل ألْف تسعمائة وتسع وتسعون، قال: فيقال؟ من كَم: مث يقال أخرجوا من النار، فيقال"

  ".يجعلُ الوالدان شيباً، ويوم يكْشف عن ساق

  بعض العجائب قبل قيام الساعة

  حدثنا شريح، حدثنا فليح، عن احلارث، عن فضيل، عن زياد بن سعد، عن: م أمحدوقال اإلما



 ١٦٣

يرتل ابن مريم إماماً عادالً وحكَماً مقِْسطاً فيكسر : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال

ويرتِل من السماِء . ت مجةالصليب ويقْتل اخلرتير ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل ويذهب مجة كل ذا

و والذِّئْب منى الْغعرته، ورضالَ يو انبيب بِالثعالص بلعى يتها، حكَتراألرض ب نم جرخترها، رِزقها، وضالَ ي

 .تفرد به أمحد وإسناده جيد قوي صاحل". ويرعى األسد والبقَر والَ يضرها

  : م الساعة تقل العبادة وتكثر األموالقبل قيا

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثين يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب : وقال البخاري

والذي نفسي بيده ليوشكن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال

فيكسر الصليب، ويقْتل اخلرتير ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال يقْبلَه  أن يرتل فيكم ابن مرمي حكماً عدالً

وإن من أهل : "مث يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم" أحد، وحىت تكون السجدة خرياً من الدنيا وما فيها

  ".الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً

حللواين وعبد بن محيد كالمها عن يعقوب بن إبراهيم به وأخرجاه أيضاً من وكذلك رواه مسلم عن حسن ا

  .حديث ابن عيينة والليث بن سعد عن الزهري به



 ١٦٤

وروى أبو بكر بن مردويه من طريق حممد بن أيب حفص عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 

ابن مرمي حكماً عدالً يقتل الدجال ويقتل  يوشك أن يكون فيكم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

اخلرتير ويكسر الصليب ويضع اجلزية، ويفيض املال، وثكون السجدة الواحدة لرب العاملني خرياً من الدنيا 

موت عيسى ابن " وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته"قال أبو هريرة واقرءوا إن شئتم " وما فيها

  .ة ثالث مراتمرمي مث يعيدها أبو هرير

قال : قال اإلمام أمحد حدثنا يزيد حدثنا سفيان وهو بن حصني عن الزهري عن حنظلة عن أيب هريرة قال

يرتل عيسى ابن مرمي فيقتل اخلرتير وميحو الصليب وجتمع له الصالة ويعطي : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإن : "وتال أبوهريرة: لروحاءَ فيحج منهما أو يعتمر أو جيمعهما قالاملال حىت ال يقْبل ويضع اخلَراج فيرتل با

  ".من أهل الكتابِ إَأل ليؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهيداً

 عليه يؤمن به قبل موت عيسى فال أدري أهذا كان حديث النيب صلى اهللا: فيزعم حنظلة أن أبا هريرة قال

وروى أمحد ومسلمِ من حديث الزهري عن حنظلة عن أيب هريرة أن رسول ؟ وسلم أو شيئاً قاله أبو هريرة

لَيمكُثَن عيسى ابن مريم بالروحاِء فيقُومن منها بالْحج أو بِالْعمرة أو اثنتيهما : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".جميعاً



 ١٦٥

  أخوة أبناء عالت األنبياء

حدثنا ابن بكري، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن نافع موىل أيب قتادة : وقال البخاري

كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى ابن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األنصاري أن أبا هريرة قال

  .مث قال البخاري تابعه عقيل األوزاعي" مرمي وإمامكم منكم

رواه اإلمام أمحد، عن عبد الرازق، عن معمر، عن عثمان بن عمر، عن أيب ذؤيب كالمها عن  وقد

  .الزهري به، وأخرجه مسلم من حديث يونس األوزاعي وابن أيب ذؤيب عن الزهري به

حدثنا عفان، حدثنا مهام أخربنا قتادة عن عبد الرمحن وهو ابن آدم موىل أم برين : قال اإلمام أمحد

األنبِياُء إخوةٌ عالت، أمهاتهم شىت ودينهم واحد، : "اية عن أيب هريرة أن رسول اهللا قالصاحب السق

وه، إِنه رجلٌ وإين أوىل الناس بِعيسى ابن مريم، ألنه لَم يكُن بيين وبينه نبِي، وإنه نازِلٌ، فإذا رأيتموه فَاعرِفُ

إىل احلُمرة والبياض، عليه ثَوبان ممصران كان رأسه يقْطُر ماًء، وإن مل يصبه بلَل، فَيدق الصليب مربوع، 

 ،ا إِال اِإلسالمكلَّه مانِه األمميف ز اللَّه كلهإِىل اِإلسالم، وي اسو النى ويدعزع اجلضوي ،ويقتلَ اخلرتير

نه املسيح الدجال، مث تقع األمنة علَى األرض حىت ترتع األسود مع اِإلبل، والنمور مع ويهلك اللَّه يف زما

البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان باحليات فيمكث أربعني سنة، مث يتوفَّىِ ويصلي عليه 

  ".املسلمون

رواه ابن جرير ومل يورد عند تفسريها وهكذا رواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن مهام بن حيىي عن قتادة، و

 .غريه عن بسر بن معاذ عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة بنحوه وهذا إسناد جيد قوي

  النيب عليه السالم أوىل الناس بعيسى ابن مرمي 

وروى البخاري، عن أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة مسعت رسول اهللا 

  ".أنا أولَى الناس بِابن مرمي واألنبياُء أوالد عالّت لَيس بينِي وبينه نبِي: "ليه وسلم يقولصلى اهللا ع



 ١٦٦

مث روي عن حممد بن سفيان، عن فليح بن سليمان، عن هالل بن علي، عن عبد الرمحن بن أيب عمرة، عن أيب 

الناس بعيسى ابن مرمي يف الدنيا واآلخرة األنبياُء أنا أوىل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

  ".إِخوةٌ عالت أمهام شتى ودينهم واحد

وقال إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن صفوان بن سليم، عن ابن يسار عن أيب هريرة : مث قال

  . هريرة رضي اهللا عنهفهذه طرق متعددة كاملتواترة عن أيب: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  حديث ابن مسعود رضي اللّه تعاىل عنه 

حدثنا هشام بن العوام بن حوشب، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمارة، عن ابن مسعود، : قال اِإلمام أمحد

لقيت ليلة أسرِي يب إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصالة : "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ال علم يل ا، فردوا أمرهم إىل موسى، : فَتذاكروا أمر الساعة فَردوا أمرهم إىل إبراهيم قال والسالم قال

ال علم يل بِها، فردوا أمرهم إىل عيسى فقال أما حينها فال يعلم به أحد إال اللَّه، وفيما عهد إيلَّ ربي : فقال

؟ فَيهلكُه اهللا إذا رآينِ: ذَا رآين ذَاب كما يذوب الرصاص، قالعز وجلَّ أن الدجال خارج ومعه قَضيبان، فإ

لْهالَ فَاقْتعوجلَّ: قال؟ حىت إن احلجر والشجر يقول يا مسلم إن حتيت كافراً ت عز م اللَّهكُهله؟ في جعمث ير
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 نم مهو وجوج ومأجم، فعند ذلك خيرج يأجهم وأوطاإىل بِالد طؤونَ بِالدهمالناسب ينِسلُونَ فَيد؟ كُلّ ح

وهاءٍ إال شرِبلَى مرونَ عمالَ يو ،ءٍ إالَّ أكَلُوهيلَى شونَ عأتليهم : قال؟ الَ يو اهللا ععكُونَ فأدشمث يرجع الناس ي

مكُهلهرتل اهللا املط؟ فَيهِم وين رحيتمن ن ىَء األرضلتمحىت ت مهميتيف وي مفَهقْذى يتح مهادسأج رِقغفي ر

أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كاحلامل املُتم الَ يدرِي أهلُها متى : البحرِ فَفيما عهد إيل ربي عز وجلَّ

  ".تفْجأهم

  .ورواه ابن ماجه، عن حممد بن يسار، عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب به حنوه

  املسيح عيسى ابن مرمي  صفة

  رسول اللّه عليه السالم 

  صفة أهل آخر الزمان

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثبت يف الصحيحني من حديث الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة قال

ليلة أسري يب لقيت موسى فَنعته فإذا رجل مضطَرِب أي طَوِيل رجلُ الرأس كأنه من رجالِ : "وسلم

  ".قال ولقيت عيسى فَنعته، قال فرأيته أحمر كأنه خرج من دمياس يعين حماماً؟ َءةَشنو

رأيت موسى : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وللبخاري من حديث جماهد، عن ابن عمر قال

ه من رجال وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأمحر جعد عريض الصدر، وأما موسى فأدم جِسيم سبط كأن
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  ".الزط 

يوماً : ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وهلما من طريق موسى بن عتيبة، عن نافع، عن ابن عمر قال

؟ أالَ إن املسيح الدجال أعور العني الْيمىن؟ إنّ اهللا ليس بأعور: "بني ظهراين الناس املسيح الدجال فقال

د الكعبة يف املنام رجالً آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجالِ يضرِب وأراين اهللا عن؟ كأن عينه عنِبة طافيةُ

هيبكنم نيب هتمطوف بالبيت فقلت؟ لي رجلني وهو يكَبنلَى مع ماًء واضعاً يديه هرأس رِ يقطرعلَ الشجر :

وراَءه قَطَطاً أعور العني اليمىن كأشبه من رأيت بابن  هو املَِسيح ابن مريم، ورأيت رجالً: قالوا؟ من هذَا

تابعه عبيد ". املَِسيح الدجالُ: "قالوا؟ من هذَا: قطَن واضعاً يديه على منكيب رجل يطوف بالبيت، فقلت

  .اهللا، عن نافع

  ملمث روى البخاري، عن أمحد بن حممد املكي، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سا

بينما أنا نائمِ : "ال واهللا ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعيسى أمحر، ولكن قال: عن أبيه قال

من : أطوف بالكعبة وإذا رجل آدم سبطُ الشعرِ يهود بني رجلني ينطف رأسه ماًء أو يهرِق ماء فقلت

أعور الْعين اليمىن ؟ لتفت فإذا رجل أمحرجسيم جعد الرأسهذا املسيح ابن مرمي، فَذَهبت أ: قالوا؟ هذا

ابن : وأقرب الناس به شبهاً ابن قطن قال الزهري: الدجالُ: قالوا؟ من هذا: قلت؟ كأن عينه عنبة طافيةٌ

فيرتل عند املنارة البيضاء "قطن رجل من خزاعة هلك يف اجلاهلية وتقدم يف حديث النواس بن مسعان 

إذا طأطأ رأسه قَطَر وإذا رفعه حتدر منه مثل ؟ ي دمشق يف مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكنيشرق

اتفَِسه إال مل لكافر جيد ريح ناللؤلؤ، وال حي انمفه ؟ جهي طَرتنثُ ييهي حتني هفَسون."  

وقد رأيت يف بعض الكتب أنه ؟ الشرقية بدمشقهذا هو األشهر يف موضع نزوله أنه على املنارة البيضاء 

يرتل على املنارة البيضاء شرقي جامع دمشق فلعل هذا هو احملفوظ، وتكون الرواية فيرتل على املنارة 

البيضاء الشرقية بدمشق فتصرف الراوي يف التعبري حبسب ما فهم، وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية 

: وهذا هو األنسب واألليق، ألنه يرتل وقد أقيمت الصالة فيقول لهسوى اليت إىل شرق اجلامع األموي، 

تقدم أنت فإا أقيمت لك، ويف رواية بعضكم على بعض : يا إمام املسلمني، يا روح اهللا، تقدم، فيقول

أمراء، يكرم اهللا هذه األمة، وقد جدد بناء املنارة يف زماننا يف سنة إحدى وأربعني وسبعمائة من حجارة 

وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا املنارة اليت كانت مكاا، ولعل هذا يكون من دالئل بيض، 

النبوة الظاهرة حيث قيض اهللا بناء هذه املنارة البيضاء من أموال النصارى حىت يرتل عيسى ابن مرمي عليها 

ن إسالمه وإالّ قتل، وكذلك فيقتل اخلرتير، ويكسر الصليب، وال يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم قبل م
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حكم سائر كفار األرض يومئذ، وهذا من باب اِإلخبار عن املسيح بذلك، والتشريع له بذلك فإنه إمنا 

حيكم مبقتضى هذه الشريعة املطهرة، وقد ورد يف بعض األحاديث كما تقدم أنه يرتل ببيت املقدس، ويف 

  .بعض روايات مسلم كما تقدم واهللا أعلم رواية باألردن، ويف رواية بعسكر املسلمني وهذا يف

رجل مربوع إىل ؟ فإذا رأيتموه فاعرفوه؟ وإنه نازل: "وتقدم يف حديث عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة

ويقتل اخلرتيرة ؟ وإِن مل يصبه بلَلٌ فيدق الصليب؟ كأنّ رأسه يقْطُر؟ عليه ثَوبانُ ممصران؟ احلُمرة والبياض

ويهلك اهللا يف زمانه ؟ اجلزيةَ، ويدعو الناس إىل اِإلسالم، ويهلك اهللا يف زمانه امللل كلها إال اإلسالمويضع 

والذئاب مع ؟ والنمور مع البقر؟ مث تقع األمنة على األرض حىت يرتع األسد مع اِإلبل؟ املسيح الدجالَ

  ".توىف ويصلّي عليه املسلمونالغنم ويلعب الصيب باحليات ال تضره، فيمكث أربعني سنة مث ي

رواه أمحد وأبو داود هكذا وقع يف احلديث أنه ميكث يف األرض أربعني سنة، وثبت يف صحيح مسلم عن 

عبد اهللا بن عمر أنه ميكث يف األرض سبع سنني فهذا مع هذا مشكل، اللهم إال إذا محلت هذه السبع 

ه فيها قبل رفعه إىل السماء، وكان عمره إذ ذاك على مدة إقامته بعد نزوله وتكون مضافة إىل مدة مكث

  .ثالثاً وثالثني سنة على املشهور واهللا أعلم

وقد ثبت يف الصحيح أن يأجوج ومأجوج خيرجون يف زمانه ويهلكهم اهللا بربكة دعائه يف ليلة واحدة 

  .وكما سيأيت وثبت أنه حيج يف مدة إقامته يف األرض بعد نزوله. كما تقدم

أن أصحاب الكهف يكونون حوارييه وأم حيجون معه "ن كعب القرظي يف الكتب املرتلة وقال حممد ب

."  

وتكون وفاته باملدينة النبوية فيصلي : "ذكر القرطيب يف املالحم يف آخر كتابه التذكرة يف أحوال اآلخرة

  .وقد ذكر ذلك احلافظ أبو القاسم بن عساكر" عليه هنالك ويدفن باحلجرة النبوية أيضاً

  :ورواه أبو عيسى الترمذي يف جامعه، عن عبد اهللا بن سالم فقال يف كتاب املناقب

حدثنا زيد بن أحزم الطائي النضري، حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، حدثنا مودود املديين، حدثنا عثمان بن 

اة صفة حممد مكتوب يف التور: الضحاك، عن حممد بن يوسف، عن عبد اهللا بن سالم، عن أبيه عن جده قال

هذا حديث حسن " وقد بقي يف البيت موضع قرب: "وأن عيسى ابن مرمي يدفن معه قال، فقال أبو مودود
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هكذا قال عثمان بن الضحاك واملعروف الضحاك بن عثمان املديين التجييب ما ذكره الترمذي رمحه . غريب

 .اهللا تعاىل

  ذكر خروج يأجوج ومأجوج

د قتله الدجال فيهلكهم اهللا أمجعني يف ليلة واحدة بربكة دعائه عليهم قال اهللا ذلك يف أيام عيسى ابن مرمي بع

اخصة حتى إِذا فُتحت يأجوج ومأجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ، واقْترب الْوعد الْحق فَإِذَا هي ش: "تعاىل

  .٩٧-٩٦: األنبياء" د كُنا في غَفْلَة من هذَا بلْ كُنا ظَالمنيأبصار الَّذين كَفَروا يا ويلَنا قَ

ثُم أتبع سبباً، حتى إِذا بلَغَ بين السدين وجد من دوما قَوماً الَ يكَادونَ : "وقال تعاىل يف قصة ذي القرنني

ينا ذَا الْقَرالً، قَالُوا يونَ قَوفْقَهلَى أنْ يجاً عرخ لُ لَكجعلْ نض فَهفِْسدون يف األرم وجأجمو وجأجن إِنَّ ي

نيبو كُمنيلْ بعة أجوين بِقوينفَأع ريي خب ر ي فيهكّنا ماً، قالَ مدس مهنيبا وننيلَ بعجت ربوين زماً، آتدر مه

وا إذَا ساوى بين الصدفَين قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه ناراً قَالَ آتوين أفْرِغْ عليه قطْراً، فَما اسطَاعاحلَديد حتى 

كَانَ وعد ربي و أنْ يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْباً، قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جاَء وعد ربي جعلَه دكّاَء

  .٩٩-٩٢: الكهف" حقّاً، وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصورِ فَجمعناهم جمعاً
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وقد ذكرنا يف التفسري يف قصة ذي القرنني وخرب بنائه للسد من حديد وحناس بني جبلني فصار ردماً واحداً، 

 أن حيجز به بني هؤالء القوم املفسدين يف األرض وبني الناس، فإذا جاء وعد ريب أي هذا رمحة من ريب: وقال

الوقت الذي قدر ادامه فيه جعله دكاً أي مساوياً لألرض وكان وعد ريب حقاً أي وهذا شيء ال بد من 

وينسلون،  كونه، وتركنا بعضهم ميوج يف بعض، يعين بذلك يوم ادامه، خيرجون على الناس فيمرحون فيهم

أي يسرعون املشي من كل حدب مثٍ يكون النفخ يف الصور للفزع قريباً من ذلك الوقت كما قال يف اآلية 

حتى إِذَا فُتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينِسلونَ، واقْترب الْوعد الْحق فَإِذَا هي "األخرى 

وقد ذكرنا يف األحاديث الواردة يف خروج الدجال ونزول املسيح طرفاً صاحلاً  .٩٦اآلية : األنبياء" شاخصةٌ

  : يف ذكرهم من رواية النواس بن مسعان وغريه

  إشارة نبوية إىل شر قد اقترب من العرب 

أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نام عندها مث : "وثبت يف الصحيحني من حديث زينب بنت جحش

الَ إِله إِالَّ اللَّه ويلٌ للْعربِ من شر قَد اقْترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج : وجهة وهو يقُولُ استيقظ محمراً
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يا رسول اهللا صلى اهللا : قلت: ومأجوج مثل هذه وحلَق بني أصبعيه، ويف رواية وعقد سبعني أو تسعين قالت

 كلهونَعليه وسلم أنحالثُ: قَالَ؟ وفينا الصاخلَب إذَا كَثُر معن."  

  خروج يأجوج ومأجوج 

ويف الصحيحني أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا 

  ".فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثلُ هذا وعقد تسعني: "عليه وسلم قال

حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، حدثنا أبو رافع، عن أيب هريرة، : مام أمحدوقال اِإل

إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كلّ يوم، حىت إذا كانوا : "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ودون إليه كأشد ما كان، حىت إذا يرون شعاع الشمس قال الذي علَيهِم ارجعوا فستحفُرونه غداً، فيع

بلَغت مدُم وأراد اهللا أنْ يبعثَهمٍ على الناس حفَروا، حىت إذا كانوا يرونَ شعاع الشمس قال الذي 

اغدوا فَتحفُرون غَداً إنْ شاَء اهللا، ويستثْين، فيعودون إليه وهو كهيئته حني تركوه فيحفرونه : عليهم

اس فَينشفون املاء ويتحصن الناس منهم يف حصوم فريمون بِسهامهِم إىل السماء فيبعث وخيرجون على الن

  ".اهللا عليهم نغفاً يف أقْفَائهِم فيقتلُهم ا

والذي نفْس حممد بيده إن دواب األرض لتسمن وتشكر شكراً من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ائهم لًحومهم ودم

  .مث رواه أمحد والترمذي وابن ماجه من غري وجه عن قتادة به

  .وقد روى ابن جرير وابن أيب حامت، عن كعب األحبار قريباً من هذا واهللا أعلم

قال اإلمام أمحد حدثنا يعقوب، حدثنا أيب عن أيب إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد 

تفْتح يأجوج ومأجوج : "عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمس: عن أيب سعيد اخلدري قال

فَيفش الناس وينحازون عنهم إىل مدائنهم " من كُل حدب ينِسلُونَ"فيخرجون كما قال اهللا تعاىل 

األرض حىت أن بعضهم ليم ونَ مياهبرشربون ويضم، فييهم، ويضمون إليهم مواشبذلك النهرِ وحصو ر

قد كان هاهنا ماء مرةً، حىت إذا مل يبق من الناس أحد إال أخذَ يف حصن أو مدينة قال قائلهم : فيقول
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مث يهز أحدهم حربته مثّ يرمي بِها إىل السماِء : قال. هؤالء أهلُ األرض، قد فَرغنا منهم، بقي أهلُ السماء

همإلَي رجعفَت  فغهِم كَنناقثَ اهللا عليهم داء يف أععلَى ذلك إذ بفبينما هم ع ،ةلْبالِء والفتناَء لمةَ دبضخم

أال رجل يشري لنا : اجلراد الذي خيرج يف أعناقه، فيصبِحونَ موتى ال يسمع لَهم حس، فيقول املسلمون

دذَا العه فينظر ما فعل هفْسولٌ ، : قال؟ ونقْتم هها على أنطَنقد أو ،هفْسِسباً نتحرِد رجلٌ منهم مجنفَي

يا معشر املسلمني أال أبشروا، إنَّ اللَّه قد كفَاكُم : فَينزِلُ فَيجدهم موتى بعضهم علَى بعض، فَينادي

هِم وحصوم ويسرحونَ مواشيهم فَما يكُونُ لَها مرعى إالَّ لُحومهم فَتشكَر عدوكُم، فَيخرجونَ من مدائنِ

  ".؟ُعنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته

  .وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق به وهو إسناد جيد

فبينما كذلك إذ : "بن مسعان بعد ذكر قتل عيسى الدجال عند باب لد الشرقي قالويف حديث النواس 

 رزبقتاهلم فح ان لكدعباداً من عبادي ال ي جتري قد أخاىل عيسى ابن مرمي عليه السالم إن ى اللّهحأو

" كُل حدبٍ ينِسلُونَ وهم من: "عبادي اىل الطور، فيبعثُ اهللا يأجوج ومأجوج وهم كما قال اهللا تعاىل

 توسى كمبِحونَ فَرصم فيعليهم نغفاً يف رقا لُ اللَهوجلّ، فريس زع إىل اللَّه هى وأصحابيسع رغَبفَي

 لُهممحفَي تخاق البنراً كأعلُ اهللا عليهم طَيلَّ فريسوج ه إىل اهللا عزى وأصحابعيس دة فريغباحفْس ون

ويرسل  -مبكان يقال له املهيلُ عند مطْلَع الشمس -قال كعب األحبار. يطْرحهم حيثُ شاَء اللَّه تعاىلفَ

اهللا مطَراً ال يكُن منه بيت مدر وال وبر أربعني يوماً علَى األرض حتى يدعها كالرلَفَة ويقال لألرض أنبِتي 

ككَتري بدها؟ ثَمريك ورحفلونَ بقتظسوي ةانمن الرم فَرأكُلُ النذ يفبينما : "احلديث إىل أن قال" فيومئ

 قى شراربقال مؤمن وي كل مسلم أو روح هم فيقبضهم على ذلك إذ بعث اهللا رحياً طيبة حتت آباط

  ".الناس يتهارجون تهارج احلُمرِ وعلَيهِم تقُوم الساعةُ

حديث مدبر بن عبادة، عن ابن مسعود يف اجتماع األنبياء يعين حممد وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم ويف 

لهم إىل عيسى وقَوهرأم مدهلم به : "من اهللا أفضل الصالة والسالم، وتذاكرهم أمر الساعة ورعا فَالَ يها حينأم

جيب أنَّ الدإىلّ ر دهقالإالَّ اللَّه، وفيما ع كما يذوب الرصاص آين ذَابفإذا ر انيبقَض هعوم فيهلكه : الَ خارج

فيهلكهم اللَّه، ويرجع : قال؟ يا مسلم إنَّ تحيت كافراً فتعالَ فاقْتلْه: اللَّه إذا رآين حتى إن احلجر والشجر ليقول
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وهم من كُل حدب ينِسلُونَ فَيطؤونَ بِالَدهم، ال فعند ذلك خيرج يأجوج ومأجوج : قال؟ الناس إىل أوطَانِهم

مث يرجع الناس يشكونهم فأدعو اللَّه : قال؟ وال ميرون علَى ماء إِالَّ شرِبوه؟ يمرونَ علَى شيٍء إالَّ أهلَكُوه

تن نىء األرض ملتمى تتح مهيتموي م اللَّهكُهلههِم فَيلَيرحيهمع ى ؟ نتح مهادسرِف أججفَي املطَر رتِلُ اللَّهوي

ها مىت يقْذفْهم يف البحرِ، فَفيما عد إيلّ ريب أنَّ ذَاك إذَا كَانَ كذلك فإن الساعةَ كالْحامل الْمتم الَ يدرِي أهلُ

  ".تفْجأهم بوالدتها لَيالً أو نهاراً

خطب : حدثنا حممد بن بشر، حدثنا حممد بن عمرو، عن ابن حرملة، عن خالته، قالت: محدوقال اإلمام أ

إنكم ؟ إنكُم تقُولُونَ ال عدو لَكُم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال

ر العيون صهب من كُلِّ حدب ال تزالون تقاتلون عدواً حتى خيرج يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغا

  ".ينِسلُونَ كَأنَّ وجوههم اان املُطرقةُ

يقول اهللا تعاىل . يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم عليه السالم كما ثبت يف الصحيح: قلت

عثَ النارِ وسعديك فَينادي بصوت أبعثُ ابعثْ ب: لَبيك وسعديك فَينادي بصوت: يا آدم فيقولُ"يوم القيامة 

فيقول من كًل ألف تسعمائة وتسع وتسعون إىل النار وواحد إىل اجلنة، فيومئذ يشيب ؟ بعثَ النارِ فيقول كم

: رواية فيقال ويف؟ أبشروا، فإن يف يأجوج ومأجوج لكم فداء: الصغري وتضع كُلّ ذَات حمل حملَها، فَيقال
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 ومأجوج ن ما كَانتا يف شيٍء إالَّ كًثّرتاه، يأجوجيتأم وسيأيت هذا احلديث بطرقه وألفاظه" إن فيكُم.  

  .إم من آدم ال من حواء: مث هم من حواء عليها السالم، وقد قال بعضهم

مأجوج، وهذا مما ال دليل عليه مل وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق اهللا من ذلك املاء يأجوج و

يرد عن من جيب قبول قوله يف هذا واهللا تعاىل أعلم وهو من ذرية نوح عليه السالم، من ساللة يافث أيب 

الترك وقد كانوا يعيشون يف األرض ويؤذون، فحصرهم ذو القرنني يف مكام داخل السد، حىت يأذن اهللا 

 .ذكرنا يف األحاديثخبروجهم على الناس فيكون من أمرهم ما 

  يأجوج ومأجوج ناس من الناس 

وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من األتراك املخرومة عيوم الزلف أنوفهم الصهب شعورهم على 

أشكاهلم وألوام، ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول، ومنهم القصري الذي هو 

يتغطى بإحدامها ويتوطى باألخرى، فقد تكلف ما ال علم له به، وقال ما  كالشيء احلقري، ومنهم من له أذنان

فاللّه أعلم بصحته، " أن أحدهم ال ميوت حىت يرى من نسله ألف إنسان : "ال دليل عليه، وقد ورد يف حديث

ا أبو حدثنا عبد اهللا بن حممد بن العباس األصبهاين، حدثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات، حدثن: قال الطرباين
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داود الطيالسي، حدثنا املغرية بن مسلم، عن أيب إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب 

إِن يأجوجِ ومأجوج من ولَد آدم، ولو أرسلُوا َألفْسدوا على الناس معايِشهم ولن : "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".إن من ورائهم ثالث أمم، تأويل ومارس ومنسكميوت منهم رجلٌ إال ترك ألفاً فصاعداً، و

  .وهذا حديث غريب وقد يكون من كالم عبد اهللا بن عمرو واهللا أعلم

: حدثنا حممد بن مسمع، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد اهللا بن أيب يزيد قال: وقال ابن جرير

  .هكذا خيرج يأجوج ومأجوج: عباسرأى ابن عباس صبياناً يرتو بعضهم على بعض يلعبون فقال ابن 

  ذكر ختريب الكعبة

  شرفها اللّه على يدي ذي السويقتني األفحج قبحه اللّه

  

أن أول ظهور ذي " حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج: "وروينا عن كعب األحبار يف التفسري عند قوله تعاىل

مأجوج، فيبعث إليهم عيسى عليه السويقتني يف أيام عيسى ابن مرمي عليه السالم، وذلك بعد هلك يأجوج و

السالم طليعة ما بني السبعمائة إىل الثمامنائة، فبينما هم يسريون إليه إذ بعث اهللا رحياً ميانية طيبة فيقبض ا 

وتكون الساعة قريباَ : روحِ كل مؤمن، مث يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم مث قال كعب



 ١٧٧

  .حينئذ

 .أن عيسى عليه السالم حيج بعد نزوله إىل األرض: احلديث الصحيح وقد تقدم يف: قلت

  سيبقى حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج 

حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن عبد اهللا بن أيب عقبة، عن أيب : وقال اِإلمام أمحد

هذَا الْبيت وليعتمرنَّ بعد خروج يأجوج  ليحجن: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعد، قال

انفرد بإخراجه البخاري رواه عن أمحد بن حفص، عن عبد اهللا، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، ". ومأجوج

  .عن حجاج بن منهال، عن قتادة

  يهجر احلج قبيل قيام الساعة 

  ". ال يحج البيتال تقوم الساعة حىت: "وقال عبد الرمحن عن شعبة عن قتادة

واألول أكثر، انتهى ما ذكره البخاري، وقد رواه البزار، عن حممد بن املثىن، عن عبد الرمحن : قال أبو عبد اهللا

بن مهدي، عن أبان، عن يزيد العطار، عن قتادة، كما ذكره البخاري، ورواية سليمان بن داود القطان عن 

  .عمران قد أوردها اِإلمام أمحد كما رأيت
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حدثنا أبو بكر بن املثىن، حدثنا عبد العزيز، حدثنا شعبة عن قتادة مسعت عبد اهللا بن أيب : وقال أبو بكر البزار

  ".ال تقوم الساعة حىت ال يحج البيت: "عتبة حيدث عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .لى اهللا عليه وسلم، إالَّ ذا اِإلسنادوهذا احلديث ال نعلمه يروى عن سعيد عن النيب ص: قال

يعتمرون ا بعد خروج يأجوج ومأجوج  - وال منافاة يف املعىن بني الروايتني ألن الكعبة حيجها الناس،: قلت

وهالكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم يف زمان املسيح عليه السالم، مث يبعث إليه رحياً طيبة فيقبض ا 

 نيب اهللا عيسى عليه السالم، ويصلي عليه املسلمون، ويدفن باحلجرة النبوية مع رسول روح كل مؤمن، ويتوىف

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث يكون خراب الكعبة على يدي ذي السويقتني بعد هذا، وإن كان ظهوره يف زمن 

  .املسيح كما قال كعب األحبار

  ذكر ختريبه إياها قبحه اللّه وشرفها 

حدثنا أمحد بن عبد امللك وهو احلراين، حدثنا حممد بن سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن : قال اِإلمام أمحد

يخرب : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ابن أيب جنيح، عن ااهد، عن عبد اهللا بن عمرو قال

من كُسوَاة ولكأين أنظر إليه أصيلعاً أفَيدعاً  الكعبة ذُو السويقَتين من احلبشة، ويسلبها حليها، ويجردها
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لهوعيه وماحسوهذا إسناد جيد قوي". بضرب عليها مب.  

باب النهي عن يج احلبشة، حدثنا القاسم بن أمحد، حدثنا أبو عامر، حدثنا زهري، عن : وقال أبو داود

هللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم موسى بن جبري، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد ا

  .اتركوا احلبشة ما تركوكم، فإنه ال يستخرج كرت الكعبة إال ذو السويقتني من احلبشة: قال

حدثنا حيىي، عن عبد اهللا بن األخنس، أخربين ابن أيب مليكة وهو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن : وقال اِإلمام أمحد

كَأني أنظر إليه أسود أفْحج ينقُضها حجراً : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أيب مليكة أن ابن عباس أخربه

  ".حجراً يعين الكعبة

  .تفرد به البخاري، فرواه عن عمرو بن الغالس عن جبري وهو ابن سعيد القطان

د العزيز، عن ثور، عن أيب حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا بأبو عامر، حدثنا عب: وقال احلافظ أبو بكر البزار

  ".ذو السويقتني من احلبشة يخرب بيت اهللا: "الغيث، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن حممد املراوردي به

  إشارة إىل ظهور ظامل من قحطان قبل قيام الساعة 
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ال تقوم الساعة حىت خيْرج رجلٌ من قحطان : "هللا صلى اهللا عليه وسلم قالوذا اِإلسناد أن رسول ا

  ".يسوق الناس بعصاه

ورواه البخاري عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن سليمان بن بالل، ومسلم عن قتيبة عن عبد العزيز املراوردي، 

يب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه كالمها عن ثور بن يزيد الديلي، عن أيب الغيث سامل موىل ابن مطيع، عن أ

وسلم، فذكر مثله سواء بسواء، وقد يكون هذا الرجل هوذا السويقتني، وحيتمل أن يكون غريه فإن هذا من 

  .قحطان، وذاك من احلبشة فاهللا أعلم

حدثنا أبو بكر احلنفي، حدثنا عبد احلميد بن جعفر، عن عمر بن احلكم اآلنصاري، عن : وقال اِإلمام أمحد

ال يذْهب الليلُ والنهار حتى يملك رجلٌ من املَوايل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال

  ".يقَالُ لَه جهجاه

ورواه مسلم عن حممد بن بشار، عن أيب بكر احلنفي به، فيحتمل أن يكون هذا اسم ذي السويقتني احلبشي 

  .واهللا تعاىل أعلم

حدثنا حسن، حدثنا ابن هليعة، حدثنا أبو الزبري، عن جابر أن عمر بن اخلطاب أخرب أنه : مام أمحدوقد قال اِإل

سيخرج أهل مكة مث ال يمر بِها أو الَ يعبر ا إِالَّ قليل، مث تمتلىء : "مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 ".ا أبداًمث يخرجون منها فَالَ يعودون إليه
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  فصل 

  ال يدخل الدجال مكة وال املدينة 

وأما املدينة النبوية على ساكنها أفضل الصالة والسالم، فقد ثبت يف الصحيح كما تقدم أن الدجال ال ميكنه 

الدخول إىل مكة وال إىل املدينة، وأنه يكون على أنقاب املدينة مالئكة حيرسوا منه لئال يدخلها، ويف صحيح 

املدينة ال : "من حديث مالك عن نعيم امر، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالبخاري 

  ".يدخلها املسيح الدجال وال الطاعون

وقد تقدم أنه خييم بظاهرها، وأا ترجف بأهلها ثالث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، وفاسق 

مسلم ومسلمة، ويسمى يومئذ يوم اخلالص، وهي كما قال رسول وفاسقة، ويثبت فيها كل مؤمن ومؤمنة، و

  ".إا طيبة تنفي خبثَها ويضوع طيبها: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ك مربءوناخلَبِيثَات للْخبثني واخلبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيبني والطَّيبونَ للطَّيبات أولَئ: وقال اهللا تعاىل

واملقصود أن املدينة تكون عامرة أيام الدجال، مث تكون عامرة يف زمان املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم، حىت تكون وفاته ا ودفنه فيها مث خيرج الناس منها بعد ذلك كما سبق
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أخربين عمر بن : أيب الزبري، عن جابر قال حدثنا حيىي بن إسحاق، حدثنا ابن هليعة، عن: قال اِإلمام أمحد

ليسرينَّ الراكب بِجنبات املدينة مث يقولن لَقَد كَانَ يف : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: اخلطاب قال

  ".هذَا حاضر من املسلمني كثري

  .ومل خيرجه حسن، إال بثبت عن جابر، انفرد ما أمحد: قال اِإلمام أمحد

  خروج الدابة من األرض تكلم الناس 

وإِذَا وقَع القَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابة من األرض تكَلّمهم أنَّ الناس كَانوا بِآياتنا ال : "قال اهللا تعاىل

  ".يوقنون

حاديث املتعلقة بذلك ما فيه قد تكلمنا على ما يتعلق ذه اآلية الكرمية يف التفسري، وأوردنا هنالك من األ

  .كفاية، ولو كانت جمموعة ها هنا كان حسناً كافياً وهللا احلمد

إن : تكلمهم أي ختاطبهم خماطبة، ورجح ابن جرير أا ختاطبهم فتقول هلم: قال ابن عباس واحلسن وقتادة

س تكلمهم، خترجهم، الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون، وحكاه عن عطاء وعلي، ويف هذا نظر، وعن ابن عبا
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يعين يكتب على جبني الكافر كافر، وعلى جبني املؤمن مؤمن، وعنه ختاطبهم وخترجهم، وهذا القول ينتظم 

  .من مذهبني وهو قوي حسن جامع هلما واهللا تعاىل أعلم

  عشر آيات قبل قيام الساعة 

ن أسيد أن رسول اهللا وقد تقدم احلديث الذي رواه أمحد ومسلم وأهل السنن عن أيب شرحية حذيفة ب

ال تقُوم الساعة حتى تروا عشر آيات طُلًوع الشمس من مغرا والدخان : "صلى اهللا عليه وسلم قال

والدابة وخروج يأجوجِ ومأجوج، وخروج عيسى ابن مرمي والدجالَ، وثالثةَ خسوف خسفاً باملغربِ 

ناراً خترج من قَعرِ عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت وخسفاً باملشرِق وخسفاَ جبزيرة العربِ، و

  ".معهم حيث باتوا وتقفيلُ معهم حيثُ قالوا

بادروا باألعمالِ : "وملسلم من حديث العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".لعامة وخويصة أحدكُمالدجال والدخانَ ودابة األرض وأمر ا

وروى ابن ماجه، عن حرملة، عن ابن وهب، عن عمرو بن احلرص، وابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، 

بادروا باألعمال ستاً طلوع : "عن سنان، عن سعد، عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ا والدخانَ ودابةَ األرض والدجال وخالشمس من مغرةالعام وأمر كُمدصةَ أحيتفرد به ابن ماجه من ". و

  .هذا الوجه

أخربين عبد اهللا بن عبيد : وقال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم، فأما طلحة فقال

اهللا بن عمر أن ابن الطفيل حدثه، عن حذيفة بن أسيد الغفاري أيب شرحية وأيب جرير فقال عن عبد اهللا 

ذكر رسول اهللا صلى اهللا : بن عبيد عن رجل من آل عبد اهللا بن مسعود وحديث طلحة أمت وأحسن قال

لَها ثَالثُ خرجات من الدهر فَتخرج خرجةً من أقصى البادية والَ يدخلُ ذكْرها : "عليه وسلم الدابة فقال

مز نكْمت كَّةَ، ثُمين معةَ ييل البادية القَرها يف أهلُو ذكرعلك فَيرى دون تةَ أخجرخ جرخت ناً طَوِيالً ثُم

  ".ويدخل ذكرها القَريةَ يعين مكّة

مث بينما الناس يف أعظم املساجد على اهللا حرمةً وأكرمها، املسجد : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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إالَّ وه مهعرى احلرام مل يتالناس عنها ش فضها التراب فَارعن رأس فُضنترغو بني الركْن واملَقَام، ت ي

ومعاً، وبقَيت عصابةُ املؤمنني، وعرفوا أم لَم يعجزوا اهللا فبدأت م فَجلَت وجوههم حتى جعلًتها مثْلَ 

ا هارب، حىت إن الرجلَ ليتعوذُ فَتأتيه الكوكب الدري وولَت يف األرض ال يدركها طالب وال ينجو منه

فيقبل علَيها فتِسمه يف وجهه، مث تنطَلق ويشترك الناس يف ؟ اآلن تصلي: يا فالنُ: من خلفه فتقول

يا كافر اقضين حقِّي : األموالِ، ويصطَحبونَ يف األمصار، يعرف املؤمن من الكافر حتى إن املؤمن ليقول

  ".ىت إن الكافر ليقول يا مؤمن اقضين حقيوح

وهكذا رواه مرفوعاً من هذا الوجه ذا السياق، وفيه غرابة، ورواه ابن جرير عن اليمان، مرفوعاً، وفيه 

  .أن ذلك يف زمان عيسى ابن مرمي، وهو يطوف بالبيت، ولكن يف إسناده نظر واهللا تعاىل أعلم

د بن عمر، حدثنا أبو منيلة، حدثنا ابن عبيد، حدثنا عبد اهللا بن حدثنا أبو غسان حمم: وقد قال ابن ماجه

ذهب يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا : بريدة، عن أبيه، قال

يف تخرج الدابةُ من هذا املوضع فإذا فتر : "أرض يابسة حوهلا رمل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".شبر

فحججت بعد ذلك بسنني فأرانا إياه، فإذا هو يقاس بعصاي هذه كذا وكذا، يعين أنه : قال ابن بريدة

  .واهللا تعاىل أعلم؟ كلما مضى وقت يتسع حىت يكون وقت خروجها

هي دابة ذات زغب هلا أربع قوائم خترج من بعض : عن قتادة، أن ابن عباس قال: وقال عبد الرزاق املعمر

  .امة، ورواه سعيد بن منصور، عن عثمان بن مطر، عن قتادة عن ابن عباس بنحوه أودية

قال عبد : حدثنا أيب، حدثنا عبد اهللا بن روحاء حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال: وقال ابن أيب حامت

مرو أنه اهللا خترج الدابة من صدع من الصفا كجري الفرس ثالثة أيام ال خيرج ثلثها، وعن عبد اهللا بن ع

خترج الدابة من حتت صخرة فتستقبل املشرق فتصرخ صرخة تنفذه مث تستقبل الشام فتصرخ صرخة : قال

مث : قال؟ مث ماذا: تنفذه، مث تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه، مث تروح من مكة فتصبح بعفسان قيل له

ط، فهذه أقوال متعارضة واهللا خترج الدابة من حتت السدوم يعين مدينة قوم لو: وعنه أنه قال. ال أعلم

  .تعاىل أعلم

  .خترج الدابة من الصفا أو املروة رواه البيهقي: وعن أيب الطفيل أنه قال

كاتب الليث، حدثين معاوية بن صاحل، عن أيب مرمي، أنه : حدثنا أيب، حدثنا أبو صاحل: وقال ابن أيب حامت

  ".قرنيها فرسخ للراكب إن الدابة فيها كل لون، ما بني: "مسع أبا هريرة يقول
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إا دابة هلا رأس وزغب وحافر، وهلا ذنب، وهلا حلية، وإا : وعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أنه قال

  .خترج حضر الفرس اجلواد ثالثاً وما خرج ثلثاها، رواه ابن أيب حامت

ا عني خرتير، وأذا أذن فيل، رأسها رأس ثور، وعينه: وقال ابن جريج، عن أيب الزبري أنه وصف الدابة فقال

وقرا قرن أيل وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولوا لون منر، وخاصرا خاصرة هر، وذنبها ذنب 

كبش، وقوائمها قوائم بعري، بني كل مفصلني اثنا عشر ذراعاً، خترج معها عصا موسى، وخامت سليمان فال 

كتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة، حىت يبيض هلا وجهه، وال يبقى يبقى مؤمن إال يكتب يف وجهه بعصا موسى ن

كافر إال يكتب يف وجهه نكتة سوداء خبامت سليمان، فتفشو تلك النكتة حىت يسود هلا وجهه، حىت إن الناس 

وحىت إن أهل البيت ليجلسون على مائدم ؟ بكم ذا يا كافر. بكم ذا يا مؤمن: يتبايعون يف األسواق فيقولون

أنت من أهل : أبشر أنت من أهل اجلنة، ويا فالن: يا فالن: فون مؤمنهم وكافرهم، مث يقول هلم الدابةفيعر

وإِذا وقَع القَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من اَألرض تكَلِّمهم أَنَّ الناس كانوا : "النار، فذلك قول اهللا تعاىل

  ."بآياتنا الَ يوقنون

وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن مسعود، أن الدابة من نسل إبليس الرجيم، وذلك فيما رواه أبو نعيم عن محاد، 

  .يف كتاب الفنت واملالحم، تصنيفه، واهللا أعلم بصحته

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا حممد بن بشر، عن أيب حيان، عن أيب زرعة، عن عبد اهللا بن : وقال مسلم
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مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثاً مل أنسه بعد: لعمرو، قا

إِنَّ أولَ اآليات خروجاً طلوع الشمس من مغرِا، وخروج الدابة على الناس ضحى فَأيتهما : "وسلم يقول

  ".كَانت قَبل صاحبتها فاألخرى على إِثْرها قَرِيباً

أي أول اآليات اليت ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السالم من السماء قبل ذلك، 

وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، فكل ذلك أمور مألوفة ألن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف، فأما 

فر، فأمر خارج عن خروج الدابة على شكل غريب غري مألوف وخماطبتها الناس وومسها إياهم باإلميان أو الك

جماري العادات، وذلك أول اآليات األرضية، كما أن طلوع الشمس من مغرا على خالف عادا املألوفة 

 .أول اآليات السماوية

  ذكر طلوع الشمس من املغرب 

  ال تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغرا 

م املَالَئكَةُ أو يأتن ربك أو يأتي بعض آيات ربك يِوم يأيت بعض هلْ ينظُرونَ إِالَّ أنْ تأتيه: "قال اهللا تعاىل

نا آيات ربك الَ ينفَع نفْساً إِميانها لَم تكن آمنت من قَبلُ أو كَسبت في إِميانِها خيراً قُل إنتظروا إِ

  ".منتظرون

ع، حدثنا ابنِ أيب ليلى، عن عطية العويف، عن أيب سعيد اخلدري عن النيب حدثنا وكي: قال اِإلمام أمحد



 ١٨٧

  ".يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفْساً إِميانها: "صلى اهللا عليه وسلم

غريب وقد : وقال. ، ورواه الترمذي، عن سفيان بن وكيع، عن أبيه به"طلوع الشمس من مغرا: "قال

  .فلم يرفعه رواه بعضهم

حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا : وقال البخاري عند تفسري هذه اآلية

الَ تقوم الساعةُ حىت تطْلًع : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة، قال

فَذَلك حني الَ ينفَع نفْساً إِميانها ملْ تكُن آمنت من ؟ س آمن من علَيهافَإِذَا رآها النا؟ الشمس من مغرِبِها

  ".قَبلُ

وقد أخرجه بقية اجلماعة إِال الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شربمة، عن أيب زرعة بن عمرو 

  .بن جرير، عن أيب هريرة مرفوعاً مثله

: إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة قالحدثنا : مث قال البخاري

الَ تقُوم الساعةُ حىت تطْلُع الشمس من مغرِبِها فَإذَا طَلَعت ورآها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .، مث قرأ هذه اآلية"نهاالناس آمنوا أجمعونَ وذَلك حني الَ ينفَع نفْساً إِميا

وكذا رواه مسلم عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق بن مهام الصنعاين بإخراجه من طريق العالء ابن عبد 

  .الرمحن بن يعقوب، عن أبيه، عن أيب هريرة

قال رسول اهللا : حدثنا وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن أيب حازم سلمان، عن أيب هريرة قال: وقال أمحد

ثَالَثٌ إِذا خرجن الَ ينفَع نفْساً إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أو كَسبت يف إميانِها خيراً : " عليه وسلمصلى اهللا

  ".طُلُوع الشمس من مغرِبِها والدخانُ ودابةُ األرض

ورواه مسلم أيضاً والترمذي وابن . ورواه مسلم، عن أيب بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب عن وكيع به

 .جرير من غري وجه عن فضيل بن غزوان حنوه

  من علم فليقل بعلمه ومن مل يعلم فليسكت 
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وقد ورد هذا احلديث من طرق، عن أيب هريرة وعن مجاعة من الصحابة أيضاً، فعن أيب شرحية حذيفة بن 

الساعةُ حىت تروا عشر آيات طُلوع الشمس من  الَ تقُوم: "أسيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مغرا، والدابةَ وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم، والدجالَ وثالثة خسوف خسفاً 

بِيتت ،الناس رشحوق أو تسدنَ ترِ عرج من قَعخالعربِ وناراً ت باملشرق وخسفاً باملغربِ وخسفاً جبزيرة 

  ".معهم حيثً باتوا، وتقيلُ معهم حيثُ قَالُوا

  .رواه أمحد ومسلم وأهل السنن كما تقدم غري مرة

وملسلم من حديث العالء عن أبيه، عن أيب هريرة، ومن حديث قتادة عن احلسن، عن زياد بن رباح، عن 

اً، فذكر منهن طلوع الشمس من بادروا باألعمال ست: "أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .، كما تقدم"مغرا والدخان والدابة

قال يل رسول اهللا : وثبت يف الصحيحني من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك، عن أبيه، عن أيب ذر قال

سجد إا تنتهي فَت: الَ، قال: قلت. أتدرِي أي تذْهب هذه الشمس إِذا غَربت: "صلى اهللا عليه وسلم

ارجِعي من حيثُ جِئْت، وذلك حني ال ينفع نفْساً إميانها : تحت الْعرش مث تستأذنُ فَيوشك أَنْ يقَالَ لَها

  ".لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت يف إِميانِها خيراً

: بو حيان، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، قالحدثنا امساعيل بن إبراهيم، حدثنا أ: وقال اِإلمام أمحد

إن أوهلا خروج : جلس ست نفر من املسلمني إِىل مروان باملدينة فسمعوه يقول وهو حيدث يف اآليات

فانصرف النفر إىل عبد اهللا بن عمرو، فحدثوه بالذي مسعوه من مروان يف اآليات فقال عبد : قال. الدجال

إِن أولَ اآليات طلوع : "حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله قد. مل يقلِ مروان شيئاً: اهللا

  ".الشمس، وخروج الدابة ضحى فأيتهما كَانت قبلَ صاحبتها فَاآلخرى علَى إِثرِها قريباً

كلما وأظن أوالمها خروجاً طلوع الشمس من مغرا، وذلك أا : مث قال عبد اهللا وكان يقرأ الكتب

غربت أتت حتت العرش فسجدت واستأذنت ىف الرجوع فأذن هلا يف الرجوع، حىت إذا أذن اهللا أن تطلع 

من مغرا فعلت كما كانت تفعل وأتت حتت العرش فسجدت، واستأذنت يف الرجوع فال يرد عليها 

يذهب، وعرفت  شيء مث تستأذن يف الرجوع فال يرد عليها شيء، حىت إذا ذهب من الليل ما شاء اهللا أن

رب ما أبعد املشرق من يل بالناس حىت إذا صار : أنه وإن أذن هلا يف الرجوع مل تدرك املشرق، قالت

ارجعي من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من : األفق كأنه طوق استأذنت يف الرجوع، فيقال هلا

  ".لَم تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إِميانِها خيراًالَ ينفع نفْساً إِميانها : "مغرا، مث تال عبد اهللا هذه اآلية
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وقد رواه مسلم يف صحيحه، وأبو داود، وابن ماجه، من حديث أيب حيان حيىي بن سعيد بن حيان، عن 

إِن أَولَ اآليات : "حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله: أيب زرعة، عن عبد اهللا بن عمرو قال

من مغرِبِها وخروج الدابة على الناس ضحى فَأيتهما كَانت قَبل صاحبتها  خروجاً طلوع الشمس

  ".فَاألخرى علَى إِثْرِها قَرِيباً

وقد ذكرنا أن املراد باآليات هاهنا اآليات اليت ليست مألوفة، وهي خمالفة للعادات املستقرة فالدابة اليت 

م من املؤمن، وطلوع الشمس من مغرا، متقدم على الدابة وذلك حمتمل تكلم الناس، وتعيني الكافر منه

  .ومناسب واهللا أعلم

حدثين أمحد بن حيىي بن : وقد ورد ذلك يف حديث غريب رواه احلافظ أبو القاسم الطرباين يف معجمه فقال

بن كثري بن دينار، خالد بن حبان الرقي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بريق احلمصي، حدثنا عثمان بن سعيد 

قال : حدثنا ابن هليعة، عن حيي بن عبد اهللا، عن أيب عبد الرمحن احليلي، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال

إِذَا طَلَعت الشمس من مغرِبِها خر إِبليس ساجِداً ينادي ويجهر مرين أنْ : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نمجد له أَستانِيبز هإِلَي عمتجقَالَ فَي ئْتش "مهديا سقولونَ لَه يي :فَزعذَا التا هقولً؟ ميب أنْ : فَير ألتما سإِن

تضعها  فَأولُ خطْوة: ثُم تخرج دابةُ اَألرض من صدع في الصفَا قال: قَال. ينظرنِي إِلَى الوقْت املَعلوم

  ".بِإِنطَاكيةَ، فَيأيت إِبليس فَتلطمه

وهذا غريب جداً ورفعه فيه نكارة وال بد أنه من املزملتني اللتني أصاما عبد اهللا بن عمرو يوم الريموك من 

  .كتب أهل الكتاب فكان حيدث منهما بأشياء غرائب
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يف الفنت أن الدابة تقتل إبليس، وهذا من أغرب  وقد تقدم يف خرب ابن مسعود الذي رواه أبو نعيم بن محاد

  .األخبار، واهللا تعاىل أعلم

قال رسول اهللا : ويف حديث طالوت بن عباد، عن فضالة بن جبري، عن أيب أمامة صدى بن عجالن، قال

 ".إن أول اآليات طلوع الشمس من مغرا: "صلى اهللا عليه وسلم

  اً حىت تطلع الشمس من مغرا ال يزال يف املسلمني من يقوم الليل عابد

حدثنا حممد بن علي بن دحيم، حدثنا أمحد بن حازم ابن أيب : قال احلافظ أبو بكر بن مردويه يف تفسريه

مسعت : غرزة، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا ابن فضيل، عن سليمان بن يزيد، عن عبد اهللا بن أيب أوىف، قال

أتني على الناس ليلة تعدل ثالث ليال من لياليكم هذه، فإذا كان لي: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

ذلك عرفها املتنفلون، يقوم أحدهم فيقرأ حزبه، مث ينام، مث يقوم فيقرأ حزبه مث ينام، فبينما هم كذلك، صاح 

فيفزعون إىل املساجد، فإذا همٍ بالشمس قد طلعت حىت صارت يف ؟ ما هذا: الناس بعضهم يف بعض، فقالوا

  ".ط السماء، رجعت وطلعت من مطلعها، قال فحينئذ ال ينفع نفساً إميااوس

سألت النيب صلى اهللا : مث سأل ابن مردويه من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة، قال



 ١٩١

انوا تطول تلك الليلة حىت تكون قمر ليلتني فيتنبه الذين ك: "قال؟ عليه وسلم ما آية طلوع الشمس من مغرا

يصلون فيها، يعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم ال ترى، قد باتت مكاا، يرقدون مث يقومون 

فيصلون، مث يرقدون مث يقومون فيصلون، مث يرقدون مث يقومون، يتطاول الليل فيفزع الناس، وال يصبحون، 

آها الناس آمنوا وال ينفعهم فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغرا، فإذا ر

  ".إميام

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي، أخربنا : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف البعث والنشور

أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل املروزي، حدثنا عبد اهللا بن محاد اآلملي، حدثنا حممد بن عمران، حدثين 

لى، عن إمساعيل بن رجاء، عن سعيد بن إياس، عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال ذات يوم أيب، حدثين ابن أيب لي

إا إذا غربت : قال. اهللا ورسوله أعلم: قالوا؟ ماذا يعين ا". تغرب يف عين حمية: "أرأيتم قول اهللا: جللسائه

ت له وسبحته وعظمته، مث سجدت له وسبحته وعظمته، مث كانت حتت العرش، فإِذا حضرها طلوعها سجد

تأيت فتحبس قدر : استأذنت، فإذا كان اليوم الذي حتبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته مث استأذنته فيقال هلا

لقد منت حىت ؟ ويفزع املتهجدون، وينادي الرجل تلك الليلة جاره يا فالن ما شأننا الليلة: ليلتني، قال
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يوم ال ينفع نفساً إمياا مل تكن "عي من حيث غربت، فذلك اطل: مث يقال هلا؟ شبعت، وصليت حىت اعييت

  .اآلية" آمنت من قبل

  ال تقبل هجرة املهاجرين والعدو يقاتلهم 

حدثنا احلكم بن نافع، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن : وقال اإلمام أمحد

ال تنفع : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عبيد، يرده إِىل مالك بن عامر، عن ابن السعدي، أن رسول

  ".اهلجرة ما دام العدو يقاتل

: قال معاوية وعبد الرمحن بن عوف، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إن اهلجرة خصلتان، إحدامها أن جر الشر، واألخرى أن اجر إىل اهللا ورسوله، وال تنقطع ما تقبلت "

التوبة، وال تزال التوبة مقبولة حىت تطلع الشمس من الغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب مبا فيه، وكفى 

  ".الناس العمل

  .وهذا إسناد جيد قوي ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب

ويف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد والترمذي، وصححه والنسائي وابن ماجه، من طريق عاصم ابن أيب 

إن اهللا فتح : "ن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمنجود، ع

  ".باباً قبل املغرب عرضه سبعون أو أربعون ذراعاً للتوبة، ال يغلق حىت تطلع الشمس
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ن مغرا فهذه األحاديث املتواترة مع اآلية الكرمية دليل على أن من أحدث إمياناً أو توبة بعد طلوع الشمس م

ال يقبل منه، وإمنا كان كذلك واهللا أعلم ألن ذلك من أكرب أشراط الساعة وعالماا الدالة على اقتراا 

هلْ ينطرونَ إالَّ أن تأتيهم املَالَئكَةُ أو يأتي : "ودنوها، فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة كما قال تعاىل

آي ضعأيت بي أو كبلرقَب نم تنآم كُنت ا لَمهانفْساً إمين فَعنبك الَ ير اتآي ضعي بأتي موربك ي ات."  

ا انهم لًمفَلًما رأوا بأسنا قَالُوا آمنا بِاللَّه وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِه مشرِكني فَلَم يك ينفَعهم إمي: "وقال تعاىل

  ".رأوا بأسنا سنةَ اللَّه الَّيت قَد خلت يف عباده وخِسر هنالك الكَافرونَ

  ".هلْ ينظُرونَ إالَّ الساعةَ أنْ تأتيهم بغتةً وهم الَ يشعرون: "وقال تعاىل

مث نزول عيسى ابن مرمي، مث فتح  أول اآليات ظهوراً خروج الدجال،: وقد حكى البيهقي عن احلاكم أنه قال

ألا إذا طلعت من مغرا آمن من : يأجوج ومأجوج، مث خروج الدابة، مث طلوع الشمس من مغرا، قال

عليها، فلو كان نزول عيسى بعدها مل يكن كافراً، وهذا الذي قاله فيه نظر ألن إميان أهل األرض يومئذ ال 

مل تكن آمنت من قبل، فمن أحدث إمياناً أو توبة يومئذ مل تقبل حىت يكون ينفع مجيعهم وال ينفع نفساً إمياا 

وإِنْ من أهل الْكتابِ إِالَّ : "مؤمناً أو تائباً قبل ذلك، وكذلك قوله تعاىل يف قصة نزول عيسى يف آخر الزمان

تهولَ مبِه قَب ننؤملَي."  
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تاب به إمياناً ضرورياً مبعىن أم يتحققون أنه عبد اهللا أي قبل موت عيسى وبعد نزوله يؤمن مجيع أهل الك

ورسوله، فالنصراين يعلم كذب نفسه يف دعواه فيه الربوبية والنبوة، واليهودي يعلم أنه نيب رسول من اهللا ال 

 .ولد ريبة كما كان ارمون منهم يزعمون ذلك، فعليهم لعائن اهللا وغضبه املدرك

  يوم القيامة ذكر الدخان الذي يكون قبل 

 فَارتقب يوم تأيت السماُء بِدخان مبِني يغشى الناس هذَا عذَاب أَليم ربنا اكْشف عنا الْعذَاب: "قال تعاىل

ا معلّم مجنونٌ إِنا كَاشفُواْ إِنا مؤمنونَ أَنى لَهم الذِّكْرى وقَد جاَءهم رسولٌ مبِني ثَم تولَّوا عنه وقَالُو

  ".الْعذَابِ قَليالً إِنكُم عائدونَ يوم نبطش الْبطْشةَ الكُبرى إِنا منتقمون

  .وقد تكلمنا على تفسري هذه اآليات يف سورة الدخان مبا فيه مقنع

من شدة اجلوع بسبب القحط الذي وقد نقل البخاري، عن ابن مسعود أنه فسر ذلك مبا كان لقريش 

دعا عليهم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان أحدهم يرى كأن فيما بينه وبني السماء دخاناً من 

  .شدة اجلوع، وهذا التفسري غريب جداً ومل ينقل مثله عن أحد من الصحابة غريه

ال : "أيب شرحية حذيفة بن أسيد وقد حاول بعض العلماء املتأخرين رد ذلك ومعارضته مبا ثبت يف حديث

: تقوم الساعة حىت تروا عشر آيات فذكر فيهن الدجال والدخان والدابة، وكذلك يف حديث أيب هريرة

فذكر فيهن هذه الثالث، واحلديثان يف صحيح مسلم مرفوعان، واملرفوع مقدم " بادروا باألعمال ستاً"

  .على كل موقوف

دخان من السماء يغشى الناس، وهذا أمر حمقق عام وليس كما ويف ظاهر القرآن ما يدل على وجود 

فَارتقب يوم تأيت السماُء : "روي عن ابن مسعود أنه خيال يف أعني قريش من شدة اجلوع قال اللّه تعاىل

  ".بِدخان مبِني
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  ".ؤمنونربنا اكْشف عنا العذاب إِنا م. "أي واضح جلي وليس خياالً من شدة اجلوع

أي ينادي أهل ذلك الزمان رم ذا الدعاء، يسألون كشف هذه الشدة عنهم، فإم قد آمنوا وارتقبوا ما 

وعدوا من األمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم القيامة، حيث ميكن رفعه، وميكن استدراك التوبة واِإلنابة، واهللا 

  .أعلم

سفيان الثوري، عن األعمش ومنصور، عن أيب الضحى، عن وقد روى البخاري، عن حممد بن كثري، عن 

جييء دخان يوم القيامة فيأخذ بأمساع املنافقني وأبصارهم : بينما رجل حيدث يف كندة قال: مسروق قال

: يا أيها الناس: وكان متكئاً فغضب فجلس وقال: ويأخذ املؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا، فأتينا ابن مسعود قال

اهللا أعلم، فإن اهللا : اهللا أعلم، فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلم: ليقل به، ومن مل يعلم فليقلمن علم شيئاً ف

  ".قُلْ ما أسألُكُم علَيه من أجر وما أنا من الْمتكَلّمني: "قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

عليه وسلم اللهم أعين عليهم بسبع كسبع إن قريشاً أبطأوا عن اإلسالم، فدعا عليهم رسول اهللا صلى اهللا 

يوسف، فأخذم سنة حىت هلكوا فيها، وأكلوا امليتة والعظام، وحىت كان الرجل يرى بينه وبني األرض 

يا حممد جئت تأمر بصلة الرحم، وقومك قد هلكوا، فادع اهللا فقرأ هذه : الدخان، فجاءه أبو سفيان فقال

السماُء بِدخان مبِني يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذَاب إِنا فَارتقب يوم تأيت : "اآلية
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لقد كشف عنهم عذاب الدنيا مث عادوا إىل كفرهم فذلك ؟ ، أفنكشف عنكم عذاب اآلخرة إذا جاء"مؤمنونَ

  ".يوم نبطش الْبطْشةَ الْكُبرى: "قوله

  ".امل غلبت الروم يف أدنى األرض وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ: "ر، فسوف يكون لزاماًفذلك يوم بد

قد مضى، فقد مضت األربع، وقد أخرجه البخاري أيضاً، ومسلم، من حديث األعمش، ومنصور به حنوه، 

بخاري من طرق كثرية، بألفاظ متعددة، ويف رواية فقد مضى القمر، والدخان، والروم، واللزام، وقد ساقه ال

إن هذا الدخان يكون قبل يوم القيامة ليس جبيد، ومن هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد، : وقول هذا القاص

بل قبل يوم القيامة وجود هذا الدخان، كما يكون وجود هذه اآليات من الدابة والدجال، والدخان، ويأجوج 

عن أيب شرحية، وأيب هريرة، وغريمها من الصحابة، وكما جاء مصرحاً  ومأجوج، كما دلت عليه األحاديث

به يف احلديث الذي رواه، وأما النار اليت تكون قبل يوم القيامة فقد تقدم يف الصحيح أا خترج من قصر عدن 

 .تسوق الناس إىل احملشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل من ختلف منهم

  رة الصواعق عند اقتراب الساعة ذكر كث
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حدثنا حممد بن مصعب، حدثنا عمارة، عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول : قال اِإلمام أمحد

تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حىت يأيت الرجل القوم فيقول من صعق : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".نصعق فالن وفالن وفال: قبلكم الغداة فيقولون

  ذكر وقوع املطر الشديد قبل يوم القيامة 

: قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده، حدثنا إسحاق، حدثنا خالد، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة قال

ال تقوم الساعة حىت متطر السماء مطراً ال تكن منه بيوت املدر وال تكن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".رمنه بيوت الشع

: حدثنا مؤمل، حدثنا محاد، حدثنا علي بن زيد، عن خالد بن احلويرث، عن عبد اهللا قال: وقال اِإلمام أمحد

اآليات خرزات منظومات يف سلك، فانقطع السلك، فتبع بعضها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .انفرد به أمحد". بعضاً

  يكن قد وقع بعد ذكر أمور ال تقع الساعة حىت يقع منها ما مل 
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وقد تقدم يف األحاديث السابقة من هذا شيء كثري، ولنذكر شيئاً آخر من ذلك، ولنورد شيئاً من أشراط 

  .الساعة، وما يدل على اقتراا، وباهللا املستعان

  من عالمات الساعة تطاول الناس يف البنيان

عن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب  تقدم ما رواه البخاري، عن أيب اليمان، عن شعيب، عن أيب الزناد،

ال تقوم الساعة حىت يتطاول الناس يف البنيان، وال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان : "صلى اهللا عليه وسلم

عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوامها واحدة، وال تقوم الساعة حىت يقبض العلم وتكثر الزالزل، 

ثر اهلرج، وال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني ويتقارب الزمان وتكثر الفنت ويك

كلهم يزعم أنه رسول اهللا، وال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول ليتين مكانك وال تقوم الساعة 

مل تكن  حىت تطلع الشمس من مغرا فإذا طلعت ورآها الناس، آمنوا أمجعون، وذلك حني ال ينفع نفساً إمياا

آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً وال تقوم الساعة حىت يكثر فيكم املال حىت يهم رب املال من يقبله 

  ".منه

  .ورواه مسلم من وجه آخر عن أيب هريرة



 ١٩٩

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا : "وتقدم احلديث عن أيب هريرة، وأيب بريدة وأيب بكرة وغريهم رضي اهللا عنهم

احلديث وهم بنو قنطورا ". ض الوجوه ذلف االنوف كأن وجوههم اان املطرقة ينتعلون الشعرالترك عرا

 .وهي جارية اخلليل عليه الصالة والسالم

  من عالمات الساعة قلة العلم وكثرة اجلهل وانتشاره 

من  إن: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف الصحيحني من حديث شعبة عن قتادة، عن أنس قال

أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر اجلهل، ويفشو الزىن، وتشرب اخلمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء 

  ".حىت يكون خلمسني امرأة قيم واحد

  من عالمات الساعة أن تفيض أرض العرب باخلري والثراء والذهب 

ال : "اهللا عليه وسلم قالعن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى : وقال سفيان الثوري

تذهب األيام والليايل حىت تعود أرض العرب مروجاً وأاراً، وحىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون 

  .وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سهيل" عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، وبنحو واحد

  ة إشارة نبوية اىل ردة بعض العرب عن اإلسالم قبل قيام الساع



 ٢٠٠

وروى البخاري عن أيب اليمان، عن شعيب، وأخرج مسلم من حديث معمر كالمها عن الزهري، عن 

ال تقوم الساعة حىت تضطرب أليات : "سعيد، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".النساء دوس حول ذي اخللصة طاغية دوس الذي كانوا يعبدون يف اجلاهلية

مسعت رسول اهللا : حديث األسود بن العالء، عن أيب سلمة، عن عائشة، قالت ويف صحيح مسلم من

  ".ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت والعزى: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

هو الَّذي أرسلَ رسولَه بِالْهدى ودين الْحق ليظْهِره : "إن كنت ألظن حني أنزل اهللا: فقلت يا رسول اهللا

  ".علَى الدين كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُون

إنه سيكون من ذلك ما شاء اهللا مث يبعث اهللا رحياً طيبة يتوىف ا كل من كان يف قلبه : "أن ذلك تام، فقال

  ".فيبقى من ال خري فيه فريجعون إىل دين آبائهم. مثقال حبة خردل من إميان

: أن عبد اهللا بن سالم سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم روى جزء األنصاري، عن محيد، عن أنس،

  .احلديث بتمامه". نار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب: "فقال؟ ما أول أشراط الساعة"

ورواه البخاري من حديث محيد، عن أنس، ويف حديث أيب زرعة عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا 

يا رسول اهللا فمىت : ناس إذ أتاه أعرايب فسأله عن اِإلميان، احلديث إىل أن قالعليه وسلم كان يوماً بارزاً لل

. ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت األمة ربتها: "فقال؟ الساعة

 اهللا مث وإذا كان احلفاة العراة العالة رعاء الشاة رؤوس الناس، فذاك من أشراطها يف مخس ال يعلمهن إال

داً وما إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الغيثَ ويعلَم ما في األرحام وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب غَ: "قرأ

  ".تدرِي نفْسن بِأَي أرض تموت إِنَّ اللَّه عليم خبِري

هذا جربيل جاء ليعلم الناس أمور : "م يروا شيئاً، فقال، فل"ردوه علي : "مث انصرف الرجل، فقال

  .أخرجاه يف الصحيحني". دينهم

  .وعند مسلم عن عمر بن اخلطاب حنو من هذا بأبسط منه

، يعين به أن اإلماء تكون يف آخر الزمان هن املشار إليهن "أن تلد األمة ربتها: "فقوله عليه الصالة والسالم

وأن ترى احلفاة : "لرجل الكبري دون غريها من احلرائر، وهلذا قرن ذلك بقولهباحلشمة فتكون األمة حتت ا
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يعين بذلك أم يكونون رؤوس الناس، قد كثرت أمواهلم، وامتدت " العراة العالة يتطاولون يف البنيان

 .وجاهتهم، ليس هلم دأب وال مهة إال التطاول يف البناء

  لق له وال دين من عالمات الساعة تكثف الدنيا عند من ال خ

  ".ال تقوم الساعة حىت يكون أحظى الناس بالدنيا لكع بن لكع: "وهذا كما يف احلديت املتقدم

  من عالمات الساعة إسناد األمور لغري أرباا 

  ".إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة: "ويف احلديث اآلخر

  ".ة رذاهلاال تقوم الساعة حىت يسود كل قبيل: "ويف احلديث اآلخر

ومن فسر هذا بكثرة السراري لكثرة الفتوحات، فقد كان هذا يف صدر هذه األمة كبري جداً، وليس هذا ذه 

  .الصفة من أشراط الساعة املتامخة لوقتها، واهللا تعاىل أعلم

أيب إسحاق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا بن : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتاب البعث والنشور

حدثنا عبد الباقي بن قانع احلافظ حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، حدثنا سيف بن مسكني، : قاال

خرجت يف طلب العلم، فقدمت الكوفة فإذا أنا بعبد اهللا بن : حدثنا املبارك بن فضالة، عن احلسن، قال
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سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اليا أبا عبد الرمحن هل للساعة من علم تعرف به فق: مسعود، فقلت

إن من أشراط الساعة أن يكون الولد غليظاً واملطر قيظاً وتفشو األسرار، ويصدق الكاذب، : "عن ذلك فقال

ويؤمتن اخلائن، وخيون األمني، ويسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها، وتزخرف احملاريب، وخترب 

والنساء بالنساء وخيرب عمران الدنيا، ويعمر خراا، وتظهر الفتنة، وأكل القلوب، ويكتفي الرجال بالرجال 

هذا : مث قال البيهقي" الربا، وتظهر املعازف والكنوز، وتشرب اخلمر، وتكثر الشرط، والغمازون، واهلمازون

  .إسناد فيه ضعف إال أن أكثر ألفاظه قد روي بأسانيد أخر متفرقة

ب فصل، فيه ما يقع من الشرور يف آخر الزمان، وفيه شواهد كثرية هلذا قد تقدم يف أول هذا الكتا: قلت

  .احلديث

  من عالمات الساعة إضاعة األمانة 

ويف صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار، عن أيب هريرة أن أعرابياً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

قال إذا ؟ وكيف إضاعتها: يا رسول اهللا :إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قال: "وسلم مىت الساعة فقال

  ".وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة

حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن واصل، عن أيب وائل، عن عبد اهللا، وأحسبه : وقال اِإلمام أمحد

ويظهر فيها بني يدي الساعة أيام اهلرج أيام يزول فيها العلم : "رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .اهلرج بلسان اجليش القتل: فقال أبو موسى". اجلهل
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وروى اِإلمام أمحد عن أيب اليمان، عن شعيب، عن عبد اهللا بن أيب حسني، عن شهر، عن أيب سعيد أن 

ال تقوم الساعة حىت خيرج الرجل من عند أهله فيخربه شراك نعله : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".اه مبا أحدث أهله بعدهأو سوطه أو عص

وروى أيضاً عن يزيد بن هارون، عن القاسم بن الفضل احلداي، عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن رسول 

والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت تكلم السباع اِإلنس، وتكلم : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ه بعدهالرجل عذبة سوطه، وشراك نعله، وخيربه فخذه مبا أحدث أهل

كنا نتحدث أنه : حدثنا عفان، حدثنا محاد، هو ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: وقال اِإلمام أمحد

ال تقوم الساعة حىت ال متطر السماء، وال تنبت األرض، وحىت يكون خلمسني امرأة القيم الواحد، وحىت 

  .رجللقد كان هلذا املرأة : إن املرأة لتمر بالبعل، فينظر إليها فيقول

قال اِإلمام أمحد ذكره محاد مرة هكذا وقد ذكره عن ثابت، عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بال 

شك فيه، وقد قال أيضاً عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما حيسب إسناداً جيداً ومل خيرجوه من 

  .هذا الوجه

ال تقوم : "عن أنس بن مالك يرفع احلديث حدثنا هشام، حدثنا شعبة، عن قتادة،: وقال اِإلمام أمحد

الساعة حىت يرفع العلم، ويظهر اجلهل، ويقل الرجال، وتكثر النساء، وحىت يكون قيم مخسني امرأة رجل 

  .تقدم له شاهد يف الصحيح". واحد

لى حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، أخربين أنس بن مالك أن رسول اهللا ص: وقال اِإلمام أمحد

اهللا عليه وسلم خرجِ حني زاغت الشمس فصلّى الظهر، فلما سلم قام على املنرب، فذكر الساعة، وذكر أن بني 

 .يديها أموراً عظاماً وذكر متام احلديث

  إشارة نبوية اىل نزع الربكة من الوقت قبل قيام الساعة 
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ا سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب حدثنا زهري، حدثن: حدثنا هاشم، وأبو كامل، قاال: وقال اِإلمام أمحد

ال تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان، فتكون السنة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة، قال

  .والسعفة اخلوصة" كالشهر، واجلمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة

  .زعم سهيل أن هذا اِإلسناد على شرط مسلم

قال رسول اهللا : حدثنا حممد بن عبد اهللا، حدثنا كامل، عن أيب صاحل عن أيب هريرة، قال: وقال اإلمام أمحد

  .إسناده جيد قوي". لن تذهب الدنيا حىت تصري لكع بن لكع: "صلى اهللا عليه وسلم

  من عالمات الساعة نطق الرويبضة 

سعيد بن عبد اهللا بن السباق، عن أيب هريرة،  حدثنا فليح، عن: حدثنا يونس، وشريح، قاال: وقال أمحد

قبل الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".الكاذب وخيون فيها األمني، ويؤمتن فيها اخلائن، وينطق فيها الرويبضة

  .جوه من هذا الوجهوينظر فيها الرويبضة، وهذا إسناد جيد ومل خير: قال شريح

حدثنا هودة، حدثنا عوف، عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال أمحد
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إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاة رؤوس الناس، وأن ترى احلفاة العراة اجلوع يتبارون يف : "قال

  .مل خيرجوه من هذا الوجه وهذا إسناد جيد". البناء، وأن تلد األمة ربتها أو را

حدثنا عمار بن حممد، عن الصلت بن قوتب، عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال أمحد

  .تفرد به أمحد وال بأس بإسناده". ال تقوم الساعة حىت ال تنطح ذات قرن مجاء: "وسلم يقول

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  هريرة قالحدثنا حيىي بن عجالن، مسعت أيب حيدث، عن أيب: وقال أمحد

تفرد به ". القتل: قال؟ ال تقوم الساعة حىت يقبض العلم، ويظهر اجلهل، ويكثر اهلرج، قيل وما اهلرج: "وسلم

  .أمحد وهو على شرط مسلم

 عليه قال رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة، قال: وقال أمحد

ال تقوم الساعة حىت يكثر فيكم املال، فيفيض حىت يهم رب املال من يقبل منه صدقة ماله، وحىت : "وسلم

  ".القتل القتل: قال؟ اهلرج أميا يا رسول اهللا: قالوا" يقبض العلم، ويقترب الزمان، وتظهر الفنت ويكثر اهلرج

 تقتتل فئتان عظيمتان، دعوامها واحدة، وتكون ال تقوم الساعة حىت: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".بينهما مقتلة عظيمة

ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني، كلهم : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



 ٢٠٦

  ".يزعم أنه رسول اهللا

فإذا طلعت ورآها الناس  ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا،: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهذا ثابت ". آمنوا أمجعون، وذلك حني ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً

  .يف الصحيح

حدثنا أمحد بن حممد، حدثنا القاسم بن احلكم، عن سليمان بن داود اليمامي، : وقال احلافظ أبو بكر البزار

والذي بعثين باحلق : "أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن حيىي بن أيب كثري، عن

إذا رأيت : قال؟ ومىت ذلك يا رسول اهللا: ال تنقضي هذه الدنيا حىت يقع م اخلسف، والقذف، واملسخ، قالوا

  ".لنساء بالنساءالنساء ركنب الفروج، وكثرت القينات، وكثرت شهادة الزور، واستغىن الرجال بالرجال، وا

إن : "من حديث كثري بن مرة، عن عبد اهللا بن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وروى الطرباين

  ".من عالمات الساعة أن تعزب العقول، وتنقص األحالم

حلكم، حدثنا أبو أمحد الزبريي، حدثنا بشري بن سليمان، وهو أبو إمساعيل، عنسيار أيب ا: وقال اِإلمام أمحد

قد أقيمت الصالة، فقام : كنا عند عبد اهللا بن مسعود جلوساً فجاء رجل فقال: عن طارق بن شهاب، قال

فكربنا وركعنا، مث سجد، . وقمنا معه، فلما دخلنا املسجد رأينا الناس ركوعاً يف مقدم املسجد، فكبر وركع
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عليك السالم يا أبا عبد الرمحن، : فقالوسجدنا، مث سلم، وسلمنا، وصنعنا مثل الذي صنع، فمر رجل يسرع 

أما مسعتم : صدق اهللا، وبلغ رسوله، فلما صلينا ورجعنا، دخل إىل أهله وجلسنا، فقال بعضنا لبعض: فقال

أنا أسأله، فسأله حني خرج، فذكر عن : فقال طارق. أيكم يسأله. رده على الرجل صدق اهللا وبلغ رسوله

حىت تعني املرأة . إن بني يدي الساعة تسليم اخلاصة، وفشو التجارة: "لالنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قا

  ".زوجها على التجارة، وقطع األرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة احلق، وظهور اجلهل

 .أبو احلكم مل يرو عن طارق شيئاً: روى أمحد عن عبد الرزاق عن بشري عن يسار

  صفة أهل آخر الزمان 

: حدثنا عبد الصمد، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن احلسن، عن عبد اهللا بن عمرو، قال :وقال اِإلمام أمحد

ال تقوم الساعة حىت يأخذ اهللا شريعته من أهل األرض، فيبقى فيها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".عجاجة ال يعرفون معروفاً، وال ينكرون منكراً

حىت يأخذ اهللا : "ن احلسن، عن عبد اهللا بن عمرو، يرفعه، وقالوحدثنا عفان، حدثنا مهام، عن قتادة، ع

  ".شريعته من الناس



 ٢٠٨

  إن من البيان لسحراً 

حدثنا عفان، حدثنا قيس، عن األعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة السلماين، عن عبد اهللا : وقال اِإلمام أمحد

لبيان سحراً، وشرار الناس الذين إن من ا: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن مسعود، قال

وهذا إسناد صحيح، ومل خيرجوه من هذا ". تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبورهم مساجد

  .الوجه

  الساعة ال تقوم إال على شرار الناس 

 حدثنا ز، حدثنا شعبة، حدثنا علي بن األقمر، مسعت أبا األحوص حدث عن عبد اهللا: وقال اِإلمام أمحد

ورواه مسلم، عن إبراهيم " ال تقوم الساعة إال على شرار الناس: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .بن حرب، عن عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان

  قبيل قيام الساعة در آدمية اإلنسان 



 ٢٠٩

رأة القيم الواحد أنه تقل الرجال، وتكثر النساء، حىت يكون خلمسني ام: "وقد تقدم يف األحاديث السابقة

  ".وأم يتسافدون يف الطرقات كما تتسافد البهائم. يلذن به

  .وقد أوردناها بأسانيدها، وألفاظها، مبا أغىن عن إعادا ها هنا، وهللا احلمد

  ال تقوم الساعة على موحد 

ى اهللا عليه قال رسول اهللا صل: حدثنا عفان، حدثنا محاد، أخربنا ثابت عن أنس، قال: وقال اِإلمام أمحد

  ".ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض ال إله إال اهللا: "وسلم

  ".ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض اهللا اهللا: "ورواه مسلم، عن زهري بن حرب، عن عفان به، ولفظه

ى اهللا عليه قال رسول اهللا صل: حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: قال اِإلمام أمحد

وكذا رواه مسلم، عن عبد بن محيد، عن عبد الرزاق وقال ". ال تقوم الساعة على أحد يقول اهللا اهللا: "وسلم

ال تقوم الساعة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحدثنا ابن عدي، عن محيد، عن أنس، قال: أمحد

  ".حىت ال يقال يف األرض اهللا اهللا

ى شرط الصحيحني، وإمنا رواه الترمذي، عن بندار، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب عدي، وهذا إسناد ثالثي عل



 ٢١٠

حسن، مث رواه حممد بن املثىن، عن خالد احلارث، عن محيد، عن أنس، : عن محيد، عن أنس، مرفوعاً، وقال

  .وهذا أصح من األول: موقوفاً قال

  عروف ال تقوم الساعة إال على من ال ينكر منكراً وال يأمر مب

  ".حىت ال يقال يف األرض اهللا اهللا: "ويف معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم

أن معناه أن أحداً ال ينكر منكراً، يعين ال يزجر أحد أحداً إذا رآه قد تعاطى منكراً، وعبر : أحدمها: قوالن

ى فيها عجاجة ال فيبق: "كما تقدم يف حديث عبد اهللا بن عمرو" حىت ال يقال اهللا اهللا: "عن ذلك بقوله

  ".يعرفون معروفاً وال ينكرون منكراً

حىت ال يذكر اهللا يف األرض، وال يعرف امسه فيها، وذلك عند فساد الزمان، ودمار نوع : والقول الثاين

ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف : "اإلنسان، وكثرة الكفر، والفسق والعصيان، وهذا كما يف احلديث اآلخر

  ". اهللاألرض ال إله إال

  شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء



 ٢١١

ال إله إال اهللا، مث يتفاقم : أدركت الناس وهم يقولون: إن الشيخ الكبري يقول: "وكما تقدم يف احلديث اآلخر

األمر ويتزايد احلال، حىت يترك ذكر اهللا يف األرض، وينسى بالكلية، فال يعرف فيها وأولئك شرار الناس 

  ".الساعةوعليهم تقوم 

  ".وال تقوم الساعة إال على شرار الناس: "كما تقدم يف احلديث

  ".وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء: "ويف اللفظ اآلخر

ال يزداد الناس إال شحاً، وال : "ويف حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".الساعة إىل على شرار الناسيزداد الزمان إال شدة، وال تقوم 

حدثنا هاشم، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن : وقال اإلمام أمحد

قومك أسرع أميت حلاقاً يب، : يا عائشة: "دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول: عائشة، قالت

؟ وما هو: اك، لقد دخلت وأنت تقول كالماَ أذعرين قالجعلين اهللا فد: يا رسول اهللا: فلما جلس قلت: قالت

: قالت. تستجلبهم املنايا: قال؟ وعم ذاك: نعم قالت: قال. تزعم أن قومي أسرع أمتك حلاقاً بك: قالت

  ".دباً يأكل شداده ضعافه، حىت تقوم عليهم الساعة: "قال؟ وكيف الناس بعد ذلك: فقلت

 .تفرد به أمحد. اوالدبا اجلنادب اليت مل تنبت أجنحته



 ٢١٢

  قرب الساعة

  " بعثت أنا والساعة كهاتني"ذكر طرق حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  رواية عن أنس بن مالك، رضي اللّه تعاىل عنه 

حدثنا أبو املغرية، حدثنا األوزاعي، حدثنا إمساعيل بن عبيد اهللا يعين بن أيب املهاجر : قال اِإلمام أمحد

ماذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه : م أنس بن مالك على الوليد بن عبد امللك فسألهقد: الدمشقي قال

". أنتم والساعة كهاتني: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال؟ وسلم من كالم يذكر به الساعة

  .تفرد به أمحد من هذا الوجه

  طريق أخرى عنه 

يب التياح، وقتادة، ومحزة، وهو ابن عمرو الضيب، أم مسعوا أنس حدثنا هاشم عن شعبة، عن أ: قال أمحد

  ".بعثت أنا والساعة هكذا"بن مالك يقول عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأشار بالسبابة والوسطى، وأخرجه مسلم من حديث شعبة، عن محزة الضيب، هذا وأيب التياح، كالمها عن 

  .أنس به



 ٢١٣

إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حممد بن إسحاق عن زياد بن أيب زياد  عن يعقوب بن: روى اِإلمام أمحد

  ".بعثت أنا والساعة كهاتني: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: املدين، عن أنس بن مالك أنه قال

  .تفرد به أمحد. ومد إصبعيه السبابة والوسطى

  طريق أخرى 

، عن أيب التياح، مسعت أنس بن مالك يروي أن رسول اهللا حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة: قال أمحد

  .وبسط إصبعيه السبابة والوسطى". بعثت أنا والساعة كهاتني: "صلى اهللا عليه وسلم قال

وأخرجاه يف الصحيحني، من حديث شعبة، عن أيب التياح يزيد بن محيد، وزاد مسلم، ومحزة الضيب، عن 

  .أنس به

  طريق أخرى 

: يزيد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنا: قال أمحد

  .وأشار بالوسطى والسبابة". بعثت أنا والساعة كهاتني"

  .وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، من حديث شعبة به



 ٢١٤

  .حسن صحيح: ذيويف رواية ملسلم، عن شعبة، عن قتادة، وأيب التياح، كالمها عن أنس به، وقال الترم

قال مسلم يف صحيحه، حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن معبد 

". بعثت أنا والساعة كهاتني: "بن بالل العزى، عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تفرد به مسلم

  عنه  رواية جابر بن عبد اهللا رضي اللّه تعاىل

حدثنا مصعب بن سالم، حدثنا جعفر، هو ابن حممد بن علي بن احلسني، عن أبيه، عن جابر بن : قال أمحد

: أما بعد: "خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا، وأثىن عليه مبا هو أهله، مث قال: عبد اهللا، قال

  ".األمور حمدثاا، وكل بدعة ضاللة فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وإن أفضل اهلدي هدي حممد، وشر

أتتكم الساعة، : "مث يرفع صوته، وحتمر وجنتاه، ويشتد غضبه، إذ ذكر الساعة، كأنه منذر جيش، مث يقول

وقد رواه مسلم، ". صبحتكم الساعة ومستكم. "وأشار بإصبعه السبابة والوسطى". بعثت أنا والساعة هكذا

  ".بعثت أنا والساعة كهاتني: "ر بن حممد به، وعند مسلم قالوالنسائي، وابن ماجه، من طرق عن جعف

  رواية سهل بن سعد رضي اللّه تعاىل عنه



 ٢١٥

حدثنا قتيبة بن سعيد، واللفظ حدثنا يعقوب، عن ابن عبد : حدثنا سعيد بن منصور، قال: قال مسلم

بإصبعيه اللتني تليان  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يشري: الرمحن، عن أيب حازم، أنه مسع سهالً يقول

 .تفرد به مسلم". بعثت أنا والساعة هكذا: "اِإلام، ومها السبابة والوسطى، وهو يقول

  رواية أيب هريرة رضي اللّه تعاىل عنه 

حدثنا أبو هشام، حدثنا أبو بكر حدثنا ابن حصني، عن ابن أيب صاحل، عن أيب هريرة، : قال احلافظ أبو يعلى

  .وضم أصابعه" بعثت أنا والساعة كهاتني: " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: قال

عن حيىي بن يوسف، عن أيب بكر بن عباس، عن أيب حصني عثمان بن عاصم، عن أيب : وقد روى البخاري

  ".بعثت أنا والساعة كهاتني: "صاحل ذكوان، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ورواه ابن ماجة عن هناد بن السري، وأبو هاشم الرفاعي، عن أيب بكر بن : إسرائيل وتابعه: مث قال البخاري

  .ومجع بني إصبعيه: به، وقال. عياش

وقال أبو بكر بن أيب الدنيا، حدثنا أبو مسلم عبد الرمحن بن يونس، حدثنا سفيان، عن إمساعيل بن أيب خالد، 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنه، قالعن قيس بن أيب حازم، عن أيب جبرية بن الضحاك رضي 



 ٢١٦

  ".بعثت يف قسم الساعة"

حني بدت يف أول وقتها، وهذا إسناد جيد، وليس هو يف شيء من الكتب، وال رواه أمحد بن حنبل، : يقول

  .وإمنا روي أليب جبرية حديث آخر يف النهي عن التنابز باأللقاب

  ىل ما سلف من األزمنة حديث يف قرب يوم القيامة بالنسبة إ

حدثنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، عن الزهري، أخربين سامل بن عبد اهللا، أن عبد اهللا بن : قال اِإلمام أمحد

إمنا بقاؤكم فيما سلف قبلكم : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم على املنرب يقول: عمر قال

الشمس، أعطى أهل التوراة التوراة، فعملوا ا حىت إذا انتصف من األمم كما بني صالة العصر إىل غروب 

النهار عجزوا، فأعطوا قرياطاً، مث أعطى أهل اِإلجنيل اِإلجنيل، فعملوا به حىت صالة العصر، فأعطوا قرياطاً 

قرياطاً، مث أعطيتم القرآن، فعملتم به حىت غربت الشمس، فأعطيتم قرياطني قرياطني، فقال أهل التوراة 

فذاك : ال، قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا: اِإلجنيل، ربنا هؤالء أقل عمالً وأكثر أجراً، فقالو

  .وهكذا رواه البخاري عن أيب اليمان". فضلي أوليه من أشاء

قال رسول اهللا صلى اهللا : وللبخاري من حديث سفيان الثوري، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، قال



 ٢١٧

إمنا أجلكم يف أجل من خال من األمم قبلكم كما بني صالة العصر ومغرب الشمس ومثلكم " :عليه وسلمِ

  .فذكر احلديث بتمامه وطوله". ومثل اليهود والنصارى

  طريق أخرى عن ابن عمر رضي اللّه تعاىل عنه 

هد، مسعت سلمة بن كهيل حيدث عن جما: حدثنا شريك، قال: حدثنا الفضل بن دكني: قال اِإلمام أمحد

ما أعماركم يف : "كنا جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر فقال: قال

  .تفرد به أمحد، وهذا إسناد حسن ال بأس به" أعمار من مضى إال كما بقي من النهار فيما مضى منه

  طريق أخرى عنه 

ن املطلب بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر، أنه حدثنا إمساعيل بن عمر، حدثين كثري بن زيد، ع: قال أمحد

كان واقفاً بعرفات، فنظر إىل الشمس حىت نزلت مثل الترس للغروب، فبكى، واشتد بكاؤه، فقال له رجل 

أيها الناس مل يبق من دنياكم فيما مضى : "فقال؟ يا أبا عبد الرمحن قد وقفت معي مراراً فلم تصنع هذا: عنده

  .تفرد به أمحد". من يومكم هذا فيما مضى منه منها، إال كما بقي

  طريق أخرى عن ابن عمر 



 ٢١٨

قال : حدثنا يونس بن محاد، يعين ابن عمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال اِإلمام أمحد

أال إن مثل آجالكم يف آجال األمم قبلكم كما بني صالة العصر إىل : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".الشمسمغربان 

  .ورواه البخاري، عن سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد به حنوه بأبسط منه

  وروى احلافظ أبو القاسم الطرباين، من حديث عطية العويف، ووهب بن كيسان عن ابن عمر،

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بنحو ذلك، وهذا كله يدل على أن ما بقي بالنسبة إىل ما مضى كالشيء 

ومل جيىء فيه حتديد يصح سنده عن املعصوم، حىت يصار . كن ال يعلم مقدار ما بقي إال اهللا عز وجلاليسري، ل

إليه، ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة إليه، ولكنه قليل جداً بالنسبة إىل املاضي، وتعيني وقت الساعة مل يأت به 

اهللا سبحانه وتعاىل به، دون أحد  حديث صحيح، بل إن اآليات واألحاديث دالة على أن علم ذلك مما استأثر

 .من خلقه، كما سيأيت تقريره يف أول اجلزء اآليت بعد هذا، إن شاء اهللا تعاىل، وبه الثقة وعليه التكالن

  إشارة نبوية إىل أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من املوجودين على ظهر األرض وقتذاك 

ه اهللا يف مسنده قائالً، حدثنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، فأما احلديث الذي رواه اِإلمام أمحد بن حنبل رمح

صلى رسول اهللا : عن الزهري، حدثين سامل بن عبد اهللا، وأبو بكر بن أيب خيثمة أن عبد اهللا بن عمر قال

فإن على رأس ؟ أرأيتم ليلتكم هذه: "صلى اهللا عليه وسلم صالة العشاء يف آخر حياته، فلما سلم قام فقال

فوهل الناس يف مقالة النيب صلى اهللا عليه :  يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد، قال عبد اهللامائة سنة ال



 ٢١٩

ال يبقى ممن : "وسلم تلك إىل ما حيدثون من هذه األحاديث عن مائة سنة، وإمنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".هو اليوم على ظهر األرض أحداً، يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن

وهكذا رواه البخاري عن أيب اليمان بسنده ولفظه سواء، ورواه مسلم، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، 

عن أيب اليمان احلكم، عن نافع، عن شعيب به، فقد فسر الصحايب املراد من احلديث مبا فهمه، وهو أوىل 

ذلك فال يبقى ممن هو كائن على وجه بالفهم من كل أحد، من أنه صلى اهللا عليه وسلم يريد أنه خيرم قرنه 

األرض من ذلك الزمان أحد إىل مائة سنة، وقد اختلف العلماء هل ذلك خاص بذلك القرن أو عام يف كل 

على قولني، والتخصيص بذلك القرن املبني األول أوىل، فإنه قد شوهد . قرن ال يبقى أحد أكثر من مائة سنة

ئفة من املعمرين، كما أوردنا يف التاريخ، ولكنه قليل يف الناس فاهللا بعض الناس جاوز مائة سنة، وذلك يف طا

  .أعلم، وهلذا احلديث طرق أخر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تسليماً

  رواية جابر بن عبد اهللا رضي اللّه تعاىل عنه 

ل اهللا صلى اهللا حدثنا احلسن، عن جابر بن عبد اهللا، أن رسو: حدثنا أبو النضر، حدثنا املبارك: قال أمحد

تسألوين عن الساعة، وإمنا علمها عند اهللا، والذي : "عليه وسلم سئل عن الساعة قبل أن ميوت بشهر فقال



 ٢٢٠

  ".نفسي بيده ما أعلم اليوم نفساً يأيت عليها مائة سنة

رجاله ثقات، أبو النضر هاشم بن قاسم من رجال الصحيحني، . وهذا إسناد حسن جيد: تفرد به أمحد

ك بن فضالة حديثه عند أهل السنن، واحلسن بن أيب احلسن البصري من األئمة الثقات الكبار، وروايته ومبار

  .خمرجة يف الصحاح كلها وغريها

  طريق أخرى عن جابر 

مسعت : قال ابن جريج، أخربين أبو الزبري، أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول: حدثنا حجاج: قال اِإلمام أمحد

تسألوين عن الساعة، وإمنا علمها عند اهللا، وأقسم باهللا : "يه وسلم قبل أن ميوت بشهر يقولالنيب صلى اهللا عل

  ".ما على األرض نفس منفوسة اليوم يأيت عليها مائة سنة

هللا، وحجاج بن الشاعر، عن حجاج بن حممد األعور، عن حممد وكذلك رواه مسلم، عن هارون بن عبد ا

  .كالمها عن ابن جريج عنهبن حامت، عن حممد بن أيب بكرة، 

  باب قرب قيام الساعة 
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حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب، قاال: وقال مسلم يف الصحيح

كان األعراب إذا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألوه عن الساعة، : أبيه، عن عائشة، قالت

تفرد به مسلم رمحه ". إن يعش هذا مل يدركه اهلرم حىت تقوم ساعتكم: "م فقالفنظر إىل أحدث إنسان منه

  .اهللا

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا يونس بن حممد، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن : قال مسلم

ه حممد، فقال وعنده غالم من األنصار يقال ل؟ رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مىت تقوم الساعة

تفرد به ". إن يعش هذا الغالم فعسى أن ال يدركه اهلرم حىت تقوم الساعة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مسلم من هذا الوجه

حدثنا معبد بن  وحدثين حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد يعين ابن زيد، : قال مسلم

: قال؟ مىت تقوم الساعة: ن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالبالل العريب، عن أنس بن مالك، أ

إن عمر هذا مل يدركه : "فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث نظر إىل غالم بني يديه من أزد شنوءة فقال

  ".اهلرم حىت تقوم الساعة

  .تفرد به مسلم أيضاً من هذا الوجه. ذاك الغالم من أترايب يومئذ: قال أنس



 ٢٢٢

مر : حدثنا هارون بن عبد اهللا، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن أنس، قال: ال مسلمق

إن يؤخر هذا فلن يدركه اهلرم حىت : "غالم للمغرية بن شعبة وكان من أقراين، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".تقوم الساعة

  .ورواه البخاري، عن عمرو بن عاصم، عن مهام به

ذه الروايات تدل على تعداد هذا السؤال واجلواب، وليس املراد حتديد وقت الساعة العظمى، إىل وقت وه

هرم ذاك املشار إليه، وإمنا املراد أن ساعتهم وهو انقراض قرم وعصرهم قصاراه أى إىل مدة عمر ذلك 

، وأقسم باهللا ما على األرض نفس تسألوين عن الساعة، فإمنا علمها عند اهللا: "ويف احلديث. الغالم، كما تقدم

  ".منفوسة اليوم يأيت عليها مائة سنة

  ".قامت عليكم ساعتكم: "ويؤيد ذلك رواية عائشة

وذلك أن من مات فقد دخل يف حكم القيامة فعامل الربوج قريب من عامل يوم القيامة، وفيه من الدنيا أيضاً، 

وبة للدنيا، أمر اهللا بقيام الساعة، فيجمع األولون واآلخرون ولكن هو أشبه باآلخرة، مث إذا تناهت املدة املضر

 .مليقات يوم معلوم، كما سيأيت بيان ذلك من الكتاب والسنة وباهللا املستعان
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ذكر الساعة واقتراا وأا آتية ال ريب فيها وأَا ال تأيت إال بغتة وال يعلم وقتها على التعيني إال اللّه 

  تعاىل 

  ".اقترب للناس حسابهم وهم في غَفْلَة معرِضون: "قال اهللا تعاىل

  ".أتى أمر اللَّه فَالَ تستعجِلُوه: "وقال تعاىل

  ".يسألُك الناس عن الساعة قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَريباً: "وقال تعاىل

سأل سائلٌ بِعذَابٍ واقع للْكَافرِين لَيس لَه دافع من اللَّه ذي املعارِج تعرج املَالَئكَةُ والروح : "قال تعاىلو

نيداً وعب هنوري مهيالً إِنمراً جبص بِرفَاص ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدم كَانَ موي يف هكُونُ إِلَيت موقَرِيباً ي اهر

  ".السماُء كَالْمهل وتكُونُ اجلبالُ كالْعهن والَ يسألُ حميم حميماً يبصرونهم

  ".اقتربت الساعةُ وانشق الْقَمر: "وقال تعاىل

اعةً من النهارِ يتعارفونَ بينهم قَد خِسر الَّذين كًذّبوا ويوم يحشرهم كَأنْ لَم يلْبثُوا إِالَّ مس: "وقال تعاىل

  ".بِلقَاِء اللَّه وما كَانوا مهتدين

ذين الَ اللَّه الَّذي أنزلَ الْكتاب بِالْحق والْميزان وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ قَرِيب يستعجِلُ بِها الَّ: "وقال تعاىل

ارونَ يف السمي ينأالَ إِنَّ الَّذ قا الْحهونَ أَنلَمعيا وهنقُونَ مشفآمنوا م ينالَّذا وونَ بِهنمؤالل يي ضلَف ةاع

عيدب."  

افَتونَ بينهم إِن لَبِثْتم إِالَّ عشراً نحن يوم ينفَخ في الصورِ ونحشر الْمجرِمني يومئذ زرقاً يتخ: "وقال تعاىل

  ".أَعلم بِما يقُولُونَ إِذ يقُولُ أمثَلُهم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتم إِالَّ يوماً

الْعادين قَالَ إِنْ لَبِثْتم  قُلْ كَم لَبِثْتم في اَألرض عدد سنِني قَالوا لَبِثْنا يوماً أَو بعض يوم فَاسأَلِ: "وقال تعاىل

  ".إِالَّ قَليالً لَو أَنكم كُنتم تعلَمونَ

قُلَت يف يسألُونك عن الساعة أيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي الَ يجلِّيها لوقْتها إِالَّ هوَ ثَ: "وقال تعاىل

 تأتيكُم إِالَّ بغتةً يسألونك كَأنك حفي عنها قُلْ إِنما علمها عند اللَّه ولَكن أَكْثَر السموات واَألرض الَ

  ".الناس الَ يعلَمونَ

  ".يسألُونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إىل ربك منتهاها: "وقال تعاىل



 ٢٢٤

اعةَ آتيةٌ أَكَاد أخفيها لتجزى كًلُّ نفْس مبا تسعى فَالَ يصدنك عنها من الَ يؤمن بِها إِنَّ الس: "وقال تعاىل

  ".واتبع هواه فَتردى

عثونَ بل ادارك علْمهم قُلْ الَ يعلَم من في السموات واَألرض الغيب إِال اللَّه وما يشعرونَ أيانَ يب: "وقال تعاىل

  ".في اآلخرة بلْ هم في شك منها بلْ هم منها عمون

اً إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في األرحام وما تدرِي نفْس ماذَا تكسب غد: "وقال تعاىل

رِي ندا تمبِريوخ يملع إِنَّ اللَّه وتمض تأر بِأَي فْس."  

وهلذا ملا سأل جربيل عليه السالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن الساعة وهو يف صورة أعرايب قال له 

  ".ما املسؤول عنها بأعلم من السائل: "صلى اهللا عليه وسلم

ن كانت األلف والالم يف املسؤول والسائل للعهد عائدة يعين قد استوى فيها علم كل مسؤول وسائل، ألنه إ

عليه وعلى جربيل، فكل أحد ممن سوامها ال يعلم ذلك بطريق األوىل واألخرى، وإِن كانت للجنس عمت 

 : بطريق اللفظ واهللا سبحانه وتعاىل أعلم قال

  ذكر شيء من أشراطها 



 ٢٥

  ".م الساعةإن اللّه عنده عل: "يف مخس ال يعلمهن إال اهللا مث قرأ"

  ".ويستنبِئُونك أَحق هو قُلْ إِي وربي إِنه لَحق وما أنتم بِمعجِزِين: "وقال تعاىل

مثْقَال وقَالَ الَّذين كَفَروا الَ تأتينا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لتأتينكًم عالم الْغيبِ الَ يعزب عنه : "وقال تعاىل

 ينالَّذ زِيجيبِني لابٍ متي كإِالَّ ف رالَ أكْبو كذل نم رغالَ أصض وي األرالَ فو مواتي السف ةوا ذرنآم

ئك لَهم عذَاب من وعملُوا الصالحات أولَئك لَهم مغفرةٌ ورزق كَرمي والَّذين سعوا في آياتنا معجِزِين أولَ

  ".رِجزٍ أليم

ى اللَّه زعم الَّذين كَفَروا أنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لتبعثن ثُم لتنبؤنَّ بِما عملْتم وذَلك علَ: "وقال تعاىل

ِسريي."  

لعباد وليس هلن رابعة مثلهن، ولكن يف فهذه ثالث آيات، يأمر اهللا فيها رسوله أن يقسم باهللا على ا

وأقْسموا بِاللَّه جهد أيمانِهِم الَ يبعثُ اللَّه من يموت بلَى وعداً علَيه حقّاً : "قال اهللا تعاىل. معناهن كثري

ه ولبيعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كَانوا كَاذبِني إنما ولَكن أكْثَر الناس الَ يعلَمونَ ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ في

  ".قَولُنا لشيٍء إِذَا أَردناه أنْ نقولَ لَه كُن فَيكونُ

  ".ما خلْقكُم والَ بعثُكُم إِالَّ كَنفْس واحدة إِنَّ اللَّه سميع بصري: "وقال تعاىل

لْق السموات واَألرض أَكبر من خلْق الناس ولَكن أكْثَر الناس الَ يعلَمونَ وما يستوِي لَخ: "وقال تعاىل

اعذَكَّزونَ إِنَّ الستا تيالً مِسيُء قَلالَ الْمو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو ريصالْبى وماألعيةٌ الَ ريةَ آلت ب

  ".فيها ولَكن أَكْثَر الناس الَ يؤمنونَ

أ أَنتم أشد خلْقاً أَم السماُء بناها رفَع سمكَها فَسواها وأغطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها : "وقال تعاىل

ا واهعرما واَءها مهنم جرا أخاهحد كذَل دعب ضاألروكمامعَألنو اعاً لَكُمتا ماهسالَ أَرالْجِب."  

 ونحشرهم يوم الْقيامة علَى وجوههِم عمياً و بكْماً وصماً مأواهم جهنم كُلّما خبت زِدناهم: "وقال تعاىل

ا وناتكَفَروا بِآي مهبِأن مهزاؤج كرياً ذَلعيداًسدلْقاً جوثُونَ خعبا لَمنفَاتاً أئظَاماً و را عذَا كُنقَالُوا أئ."  

أولَم يروا أنَّ اللَّه الَّذي خلَق السموات واألرض قَادر علَى أن يخلُق مثْلَهم وجعلَ لَهم أجالً : "وقال تعاىل

  ".الَّ كُفُوراًالَ ريب فيه فَأبى الظالمونَ إِ

أو لَيس الَّذي خلَق السموات واألرض بِقَادرٍ علَى أَنْ يخلُق مثْلَهم بلَى وهو اخلالَّق الْعليم : "وقال تعاىل

  ".ل شيٍء وإِلَيه ترجعونإنما أمره إِذَا أراد شيئاً أنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت ك

أولَم يروا أنَّ اللَّه الَّذي خلَق السموات واألرض ولَم يعي بِخلقهِن بِقَادرٍ علَى أنْ يحييِ : "وقال تعاىل



 ٢٢٦

  ".املَوتى بلَى إِنه علَى كُلِّ شيٍء قَدير

السماُء واألرض بِأمرِه مثَّ إِذَا دعاكُم دعوةً من اَألرض إِذَا أنتم ومن آياته أنْ تقُوم : "وقال تعاىل

  ".تخرجونَ

وهو الَّذي يبدأ اخلَلْق ثُم يعيده وهو أهونُ علَيه ولَه الْمثَلُ األعلَى في السموات واألرض : "وقال تعاىل

  ".حكيموهو الْعزِيز الْ

 وضرب لَنا مثَالً ونِسي خلْقَه قَالَ من يحييِ العظَام وهي رميم قُلْ يحيِيها الَّذي أنشأَها أولَ: "وقال تعاىل

يمللْق عبِكُلِّ خ وهو ةرم."  

لْنا علَيها الْماَء اهتزت وربت إِنَّ الَّذي أحياها لَمحيِي ومن آياته أنك األرض خاشعةً فَإِذَا أَنز: "وقال تعاىل

يرٍء قَديلَى كل شع هى إِنتوالْم."  

ن علَقَة ثَم يا أيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْاكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة مثَّ م: وقال تعاىل

ى ثُممسل ماُء إِلَى أجشا نام محي األرف رقنو لَكم نيبنل لَّقَةخرِ مغَيو خلَّقَةم ةغضم نفْالً  مط كُمرِجخن

الْعمرِ لكَيالَ يعلَم من بعد علْم شيئاً وترى ثُم لتبلُغوا أشدكُم ومنكُم من يتوفَّى ومنكم من يرد إِلَى أرذَلِ 

ه هو الْحق وأنه األرض هامدة فَإذَا أنزلْنا علَيها املَاَء اهتزت وربت وأنبتت من كُلِّ زوج بهِيج ذلك بِأنَّ اللّ

  ".قَدير وأنَّ الساعةَ آتية الَ ريب فيها وأنَّ اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ يحيِي املَوتى واَنه علَى كلِّ شيٍء

ةَ ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ من سالَلَة من طني ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكني ثُم خلَقْنا النطْفَ: "وقال تعاىل

ك اهللا نا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظاماً فَكَسونا العظَام لَحماً مثَّ أنشأناه خلْقاً آخر فَتبارعلَقَةً فَخلَقْ

خ ثُونَ ولَقَدعبت ةاميالْق موي كُمإِن ونَ ثُمتيلَم كذَل دعب كُمإِن ثُم نيقالالْخ نسا أحمو قطَرائ عبس قَكما فَولَقْن

  ".كنا عن الْخلْق غَافلني

فيستدل بإحياء األرض امليتة على إحياَء األجساد بعد فنائها، ومتزقها وصريورا تراباً، وعظاماً، ورفاتاً، 

ثَم يعيده وهو أَهونُ علَيه  وهو الَّذي يبدأ الْخلْق: "وكذلك يستدل ببدء اخللق على اإلعادة كما قال تعاىل

يمكالْح زِيزالْع هوض واًألرو اتموي السلَى فثَلُ اَألعالْم لَهو."  

على كُلِّ قُلْ سريوا في اَألرض فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشىُء النشأةَ اآلخرةَ إِنَّ اللَّه : "وقال تعاىل

  ".شيٍء قَدير

  ".والذي نزلَ من السماء ماًء بِقدرٍ فأَنشرنا بِه بلدةً ميتاً كَذلك تخرجونَ: "وقال تعاىل

ض بعد موَا واللّه الَّذي أرسلَ الرياح فتثري سحاباً فَسقْناه إِلَى بلَد ميت فأَحيينا به اَألر: "وقال تعاىل
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ورشالن ككَذَل."  

  فَلْينظُرِ اِإلنسانُ مم خلق خلق من ماٍء دافق يخرج من بين الصلْبِ والترائبِ إِنه: "وقال تعلى

السر واصالَ نة وقُو نم الَهفَم رائلَى السربت موي لَقَادر هعجلَى رع هالصدع إِن ض ذَاتاألرع وجالر اِء ذَاتم

  ".لَقَولٌ فَصلٌ وما هو بِالْهزلِ إِنهم يكيدونَ كَيداً وأكيد كَيداً فَمهل الكافرِين أمهِلْهم رويداً

حىت إِذا أقلَّت سحاباً ثقَاالً سقْناه لبلَد ميت  وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته: "وقال تعالَى

  ".فَأنزلَنا بِه الْماَء فَأخرجنا بِه من كلِّ الثَّمرات كَذَلك نخرج املوتى لَعلّكُم تذَكَّرونَ

ذَلك رجع بعيد قَد علمنا ما تنقُص  أئذَا متنا وكُنا تراباً: "وقال تعاىل إخباراً عن الكافرين أَم قالوا

  ".األرض منهم وعندنا كتاب حفيظٌ

 أفَرأيتم ما تمنونَ أ أنتم تخلُقُونه أم نحن الْخالقُونَ نحن قدرنا بينكُم الْموت وما نحن: "وقال تعاىل

  ".ونَى أنْ نبدلَ أمثَالَكُم وننشئَكُم يف ما الَ تعلَمونَ ولَقَد علمتم النشأَةَ األولَى فَلَوالَ تذَكَّربِمسبوقني علَ

  ".نحن خلَقْناهم وشددنا أسرهم وإِذَا شئْنا بدلْنا أمثَالَهم تبديال: "وقال تعاىل

نا خلَقْناهم مما يعلَمونَ فَالَ أقِْسم بِرب املَشارِق واملَغارِبِ إِنا لَقَادرونَ علَى أنْ نبدلَ كالّ إِ: "وقال تعاىل

وقنيبسبِم نحا نمو مهنراً ميخ."  

ديداً قُلْ كُونوا حجارةً أو حديداً أو وقَالُواْ أئذَا كُنا عظَاماً و رفَاتاً أئنا لَمبعوثُونَ خلْقاً ج: "وقال تعاىل

كونَ إِلَيضغنيفَس ةرلَ مأو كُمي فَطَرا قل الَّذنيديع نقولُونَ ميفَس دورِكميف ص ركْبا يملْقاً مخ  همؤوسر

وكُمعدي موكُونَ قَرِيباً يى أنْ يسقُلْ ع وىت هقولُونَ ميإِالَّ قَليالً و مظُنونَ إِنْ لَبِثْتتو دهمونَ بِحجِيبتسفَت."  

يقُولونَ أئنا لَمردودونَ يف احلَافرة أئذا كُنا عظَاماً نخرةً قَالوا تلْك إِذا كَرةٌ خاسرةٌ فَإِنما هي : "وقال تعاىل

  ".زجرةٌ واحدةٌ فَإِذَا هم بِالساهرة

وقد ذكر تعاىل إحياء املوتى يف سورة البقرة يف مخسة مواضع يف قصة بين إسرائيل يف قتل بعضهم بعضاً ملا 

  ".ثُم بعثناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ: "عبدوا العجل قال اهللا تعاىل

  ".ي اُهللا املَوتى ويرِيكُم آياته لَعلّكُم تعقلُونَفَقُلْنا اضربوه بِبعضها كَذلك يحيِ: "ويف قصة البقرة

ألَم تر إِىل الَّذين خرجوا من ديارِهم وهم ألُوف حذْر املَوت فَقَالَ لَهم اللّه موتوا ثُم : "ويف قصة البقرة

  ".ثَر الناس الَ يشكُرونَأحياهم إِنَّ اللّه لذُو فَضل علَى الناس ولَكن أكْ

أو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ أنى : "ويف قصة العزيز أَو غريه حيث قال تعاىل

الَ لَبِثْت يوماً أو بعض يوم قَالَ بلْ يحيي هذه اللّه بعد موَا فَأماته اللّه مائةَ عام ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَ
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لنةً لآي لَكعجلنو ارِكمإِلَى ح ظُرانو هنستي لَم ابِكرشو كامإِلَى طَع ظُرام فَانمائَةَ ع إىل لَبِثْت اس وانظُر

يبا تماً فَلَما لَحوهكْسن ا ثُمهرشنن فظَام كَيالعيرٍء قَديلَى كُلِّ شع أنَّ اللَّه لَمقَالَ أع لَه ن."  

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أرِين كَيف تحيي املَوتى قَالَ أولَم تؤمن قَالَ بلَى ولكن : "واخلامسة قوله تعاىل

ررِ فَصالطّي نة معبذْ أرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل نهعاد َءاً ثُمزج نهنل مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نه

يمكح زِيزع أنَّ اللّه لَمياً واععس كينأتي."  

وذكرتعاىل قصة أهل الكهف، وكيف كان إيقاظهم من نومهم الذي دام ثالمثائة سنة مشسية، وهي ثالمثائة 

 ".وكَذَلك أعثَرنا علَيهِم ليعلَموا أنْ وعد اللّه حق وأنَّ الساعةَ الَ ريب فيها: "ل فيهاوتسع سنني بالقمرية وقا

  ذكر زوال الدنيا وإِقبال اآلخرة 

أول شيء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفزع، وذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل يأمر 

الصور نفخة الفزع، فينظر هلا فال يبقى أحد من أهل األرض إال أصغى ليتاً ورفع ليتاً، أي إسرافيل فينفخ يف 

رفع صفحة عنقه وأمال األخرى يستمع هذا األمر العظيم، الذي قد هال الناس وِأزعجهم عما كانوا فيه من 

نفخ يف الصورِ فَفَزِعٍ من يف ويوم ي: "أمر الدنيا، وشغلهم ا، ويف وقوع هذا األمر العظيم قال اهللا تعاىل

يهةً وامدا جهبسحالَ تى الْجِبرتو رِيناخوه دكُلٌّ أتو اَء اللّهش نض إِالَّ ميف األر نمو اتموالس  رم رمت

فْعا تبِم بِريخ هٍء إِنيكُلَّ ش قَني أتالَّذ اللّه عنابِ صحلُونَالس."  

  ".وما ينطر هؤالَِء إِالَّ صيحةً واحدةً ما لَها من فَواق: "وقال تعاىل
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  ".فَإِذا نقر يف الناقُورِ فَذَلك يومئذ يوم عِسري علَى الكَافرين غَير يِسري: "وقال تعاىل

  ".ينفَخ يف الصورِ عالم الْغيبِ والشهادة وهو الْحكيم الْخبِري قَولَه احلَق ولَه املُلْك يوم: "وقال تعاىل

مث بعد ذلك مبدة، يأمره تعاىل فينفخ يف الصور، فيصعق من يف السموات ومن يف األرض، إِال من شاء اهللا، مث 

  .يأمره، فينفخ فيه أخرى، فيقوم الناس لرب العاملني

الصورِ فَصعق من يف السموات ومن يف األرض إِالَّ من شاَء اللَّه مثَّ نفخ فيه أخرى فَإِذَا  ونفخ يف: "وقال تعاىل

يقُضاِء ودهوالش نيبِيجِيء بِالنو ابتالْك عضوا وهبورِ ربِن ضاألر قَترونَ وأشظُرنام ييق مبِالْ ه مهنيب قح

ويقُولُونَ متى هذَا الوعد : "وقال تعاىل". وهم الَ يظْلَمونَ ووفيت كُلِّ نفْس ما عملت وهو أعلَم بِما يفْعلُونَ

يعطتسونَ فَالَ يصمخي مهو مذُهةً تأخاحدةً وحيونَ إِالَّ صظُرنا يم نيقادص متإِنْ كُن هِملالَ إِلَى أهةً ويصوونَ ت

ا مثَنعب نا ملَنيا وِسلُونَ قَالُوا يني هِمإِلَى رب اثداألج نم ميف الصورِ فَإِذَا ه خفنونَ وجِعرا يذَا ما هنقَدرم ن

واحدةً فإِذَا هم جميع لَدينا محضرونَ فَالْيوم الَ تظْلَم  وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ إِنْ كَانت إِالَّ صيحةً

  ".نفْس شيئاً والَ تجزونَ إِالَّ ما كُنتم تعملُونَ

  ".فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ فَإِذَا هم بِالساهرة: "وقال تعاىل

  ".دةٌ كَلَمح بالْبصرِوما أمرنا إِالَّ واح: "وقال تعاىل
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  ".ونفخ يف الصورِ فَجمعناهم جمعاً: "وقال تعاىل

فإِذَا نفخ يف الصورِ نفْخةٌ واحدة وحملَت األرض واجلبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحدة فَيومئذ وقَعت : "وقال تعاىل

فَهِي يومئذ واهيةٌ واملَلَك علَى أرجائها ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ يومئذ الواقعةً وانشقَّت السماءُ 

  ".تعرضون الَ تخفى منكُم خافيةٌ

نت أَبواباً وسيرت الْجِبالُ فَكَانت يوم ينفَخ يف الصورِ فَتأتونَ أفْواجاً وفُتحت السماُء فَكَا: "وقال تعاىل

  ".سراباً

  ".يوم ينفَخ يف الصورِ ونحشر الْمجرِمني يومئذ زرقاً: "وقال تعاىل

حدثنا إمساعيل، حدثنا سليمان التميمي، عن أسلم العجلي، عن بشر بن سفيان، عن : وقد قال اِإلمام أمحد

  " قرن ينفخ فيه: "قال؟ قال أعرايب يا رسول اهللا ما الصور: مرو قالعبد اهللا بن ع

  توقع قيام الساعة بني حلظة وأخرى 

وأخرجه أبو داود، والترمذي، . مث رواه عن حيىي بن سعيد القطان، عن سليمان بن طرخان التميمي، به

  .والنسائي، من طرق عن سليمان التميمي، عن أسلم العجلي، به
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  .حسن وال نعرفه إِال من حديث أسلم العجلي وقال الترمذي

" فإِذا نقر يف الناقور: "يف قوله. حدثنا أسباط، حدثنا مطرف، عن عطية، عن ابن عباس: وقال اِإلمام أمحد

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحىن جبهته ينتظر مىت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".؟يؤمرفينفخ

". حسبنا اهللا وِنعم الوكيل على اهللا توكلنا: "قولوا: قال؟ كيف نقول: يا رسول اهللا: حاب حممدفقال أص

  .انفرد به أمحد

حدثنا سفيان، عن مطرف، عن : وقد رواه أبو كدينة عن حيىي بن املهلب، عن مطرف به، وقال اِإلمام أمحد

نعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحىن كيف أ: "عطية، عن أيب سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حسبنا اهللا ونعم : قولوا: قال؟ فما نقول: يا رسول اهللا: قال املسلمون؟ جبهته وأصغى مسعه ينتظر، مىت يؤمر

  ".الوكيل، على اهللا توكلنا

  .حسن: وأخرجه الترمذي، عن أيب عمر، عن سفيان بن عيينة، وقال

ية، عن أيب سعيد به، وحسنه أيضاً، وقال شيخنا أبو حجاج مث رواه من حديث خالد بن طهمان، عن عط

املزي يف األطراف، ورواه إمساعيل بن إبراهيم، أبو حيىي التميمي، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد، 



 ٢٣٢

  .كذا قال رمحه اهللا

ا جرير، عن حدثنا عثمان بن أيب شيبة، أخربن: وهكذا رواه أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب األهوال فقال

كيف أنعم وصاحب : "قال رسول صلى اهللا عليه وسلم: األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد اخلدري، قال

: قال؟ ما نقول: يا رسول اّهللا: قلنا." الصور قد التقم الصور، وحىن جبهته ينتظر مىت يؤمر أن ينفخ فينفخ

  ".حسبنا اهللا ونعم الوكيل: قولوا"

روى أبو صاحل، عن أيب هريرة، وعن عمران، عن عطية، عن : لي يف مسند أيب هريرةوقد قال أبو يعلى املوص

وصاحب  - شك أبو صاحل - كيف أنعم أو كيف أنتم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب سعيد قال

كيف : يا رسول اهللا: قالوا" الصور قد التقم القرن بفيه، وأصغى مسعه، وحىن جبهته، ينتظر مىت يؤمر، فينفخ

  ".حسبنا اهللا ونعم الوكيل على اهللا توكلنا: قولوا: "قال؟ نقول

حدثنا أبو معاوية، حدثنا األعمش، عن سعد الطائي، عن عطية العويف، عن أيب سعيد : وقال اِإلمام أمحد

عن ميينه جربيل، وعن يساره : "ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحب الصور فقال: اخلدري، قال

  ".ل، عليهم الصالة والسالمميكائي

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطية، عن أيب سعيد، : وقال ابن ماجه
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يالحظان مىت : إن صاحيب الصور بأيدمها أو يف أيديهما قرنان: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .؟"يؤمران

بن سعيد، عن التيمي، عن أسلم، عن أيب مرية، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حدثنا حيىي : وقال اإلمام أمحد

النفاخان يف السماء الثانية، رأس أحدمها باملغرب، : "وعن عبد اهللا بن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تفرد به أمحد". ورجاله باملشرق، ينتظران مىت يؤمران ينفخان يف الصور فينفخان

ية هذا امسه عبد اهللا بن عمرو العجلي، وليس باملشهور، ولعل هذين امللكني أحدمها هو إسرافيل وهو وأبو مر

الذي ينفخ يف الصور، كما سيأيت بيانه يف حديث الصور بطوله، واالخر هو الذي ينقر يف الناقور، وقد يكون 

عهد، ويكون لكل واحد منهما أتباع، الصور، والناقور اسم جنس يعم أفراداً كثريين، واأللف والالم فيهما لل

  .يفعلون كفعله، واهللا أعلم بالصواب

أخربنا عبد الواحد بن زياد، أخربنا : أخربنا عبد اهللا بن جرير، حدثنا موسى بن إمساعيل: وقال ابن أيب الدنيا

يطرف منذ إن صاحب الصور مل : قال ابن عباس: عبد اهللا بن عبد اهللا األصم، أخربنا يزيد بن األصم، قال

  .وكّل به، كأن عينيه كوكبان دريان، ينظرجتاه العرش خمافة أن يؤمرأن ينفخ فيه قبل أن يرتد إليه طرفه

وحدثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر، حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن األصم، عن 
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أطرق صاحب الصور منذ وكّل به، ينظرحنو العرش  ما: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال

 ".خمافة أن يؤمرقبل أن يرتد إليه طرفه، كأنه عينيه كوكبان دريان

  حديث الصور بطوله تصوير ملشاهد القيامة

حدثنا عمرو بن الضحاك بن جمالد، حدثنا : أو لبعض مشاهدهاقال احلافظ أبو يعلى املوصلي يف مسنده

لد، حدثنا أبو رافع إمساعيل بن رافع، عن حممد بن زياد، عن حممد بن كعب أبو عاصم الضحاك بن جما

حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف طائفة : القرظي، عن رجل من األنصار، عن أيب هريرة قال

إِن اهللا تعاىل ملا فرغ من خلق السموات واألرض، خلق الصور، فأعطاه إسرافيل، فهو : "من أصحابه قال

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت: قال؟ ضعه على فيه، شاخصاً إىل العرش ببصره، ينتظرمىت يؤمروا

  .قرن: قال؟ وسلم ما الصور

والذي بعثين باحلق إن عظم دائرة فيه لعرض السموات واألرض، ينفخ : قال. عظيم: قال؟ كيف هو: قال

عق، والثالثة نفخة القيام لرب العاملني، يأمر اهللا فيه ثالث نفخات، األوىل نفخة الفزع، والثانية نفخة الص

انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السموات واألرض، إال من شاء اهللا، : إسرافيل بالنفخة األوىل فيقول

وما ينظر هؤالِء إِالَّ صيحةً واحدةً ما هلا : "ويأمره تعاىل فيمدها ويطيلها وال يفتر، وهي اليت يقول اهللا فيها

ناق مفَو."  

فتسري اجلبال سري السحاب، فتكون سراباً، وترتج األرض بأهلها رجاً، فتكون كالسفينة يف البحر، 

: تضرا األمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل املعلق بالعرش، ترجه األرواح، أال وهو الذي يقول اهللا تعاىل فيه

" فةُ قلوبادا الرعهتباجِفَةُ تالر جفرت موذ واجِفةٌيئيوم."  

فتميد األرض بأهلها، وتذهل املراضع، وتضع كل احلوامل، وتشيب الولدان، ويطري الناس هاربني من 

الفزع، فتلقاهم املالئكة، فتضرب وجوههم فريجعون، مث يولون مدبرين، ما هلم من اهللا من عاصم، ينادي 

ن قطر إىل قطر، فرأوا أمراً عظيماً، مل بعضهم بعضاً، فبينما هم على ذلك إذ تصدعت األرض بصدعني، م

يروا مثله، وأخذهم لذلك من الكرب واهلول ما اهللا به عليم، نظروا يف السماء فإذا هي كاملهل، مث 
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: انشقت السماء، فانتثرت جنومها، وخسفت مشسها، وقمرها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".األموات ال يعلمون بشيء من ذلك"

: قال" ففزع من يف السموات ومن يف األرض إِال من شاء اهللا: "من استثناه اهللا حني يقول: ريرةقال أبو ه

أولئك الشهداء، وإمنا يصل الفزع إىل األحياء، وهم أحياء، عند رم يرزقون، فوقاهم اهللا فزع ذلك 

يايها الناس اتقُواْ ربكم اليوم، وآمنهم منه، وهو عذاب اهللا، يبعثه على شرار خلقه هو الذي يقول اهللا فيه 

إنَّ زلْزلَةَ الساعة شيٌء عظيم يوم تروا تذهلُ كلُّ مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملَها 

ديدش اللَّه ذَابع نكارى ولكى وما هم بِسكارى الناس سروت.  

فيصعق أهل ؟ إال أنه يطول، مث يأمر اهللا إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيمكثون يف ذلك العذاب ما شاء اهللا،

مات : يا رب: فإذا هم مخدوا، جاء ملك املوت إىل اجلبارة فيقول؟ إال من شاء اهللا؟ السموات واألرض

بقيت : يا رب: فيقول؟ فمن بقي؟ وهو أعلم مبن بقي: أهل السموات واألرض إال من شئت، فيقول اهللا

ليمت : فيقول اهللا؟ ذي ال متوت، وبقيت محلة عرشك، وبقي جربيل وميكاثيل، وبقيت أناأنت احلي ال

اسكت، فإين كتبت : فيقول؟ يا رب ميوت جربيل وميكائيل: جربيل وميكائيل، فينطق اهللا العرش فيقول

 :يا رب: املوت على كل من كان حتت عرشي، فيموتان، مث يأيت ملك املوت إىل اجلبار عز وجل فيقول

فليمت محلة عرشي فيموتون، ويأمر اهللا : وبقيت أنا ومحلة العرش فيقول اهللا؟ قد مات جربيل وميكائيل

يا رب قد مات محلة عرشك : العرش فيقبض الصور من إسرافيل مث يأيت ملك املوت إِىل اجلبار فيقول

وبقيت أنا، فيقول  بقيت أنت احلي الذي ال متوت: فيقول يا رب؟ وهو أعلم مبن بقي، فمن بقي: فيقول

أنت خلق من خلقي، خلقتك ملا رأيت فمت، فيموت، فإذا مل يبق إال اهللا الواحد القهار األحد الفرد : اهللا

الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد كان آخراً كما كان أوالً، طوى السموات واألرض 

ملن امللك : مث هتف بصوته. أنا اجلبار ثالثاً: لكطي السجل للكتاب مث دحاها مث لفها ثالث مرات، وقا

هللا الواحد القهار، ويبدل األرض غري األرض : ثالث مرات فال جييبه أحد، فيقول لنفسه؟ اليوم

والسموات، فيبسطها، ويسطحها، وميدها مد األدمي العكاظي، ال ترى فيها عوجاَ وال أمتاً، مث يزجر اهللا 

ا كانوا فيه يف األوىل، من كان يف بطنها كان يف بطنها، ومن كان على اخللق زجرة، فإذا هم يف مثل م

ظهرها كان على ظهرها، مث يرتل اهللا عليكم من ماء من حتت العرش مث يأمر اهللا السماء أن متطر فتمطر 

قل، أربعني يوماً، حىت يكون املاء فوقهم اثين عشر ذراعاً، مث يأمر اهللا األجساد أن تنبت، فتنبت كنبات الب

ليحيي جربيل وميكائيل، فيحييان، مث يدعو : "حىت إذا تكاملت أجسادهم، فكانت كما كانت، قال اللّه
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اهللا باألرواح، فيؤتى ا تتوهج أرواح املسلمني نوراً، واألخرى ظلمة، فيقبضها مجيعاً، مث يلقيها يف 

فتخرج األرواح كأا النحل قد  الصور، مث يأمر اهللا إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث،

وعزيت وجاليل، لريجعن كل روح إىل جسده، فتدخل : "مألت ما بني السماء واألرض فيقول اهللا

األرواح يف األرض إىل األجساد، فتدخل يف اخلياشيم، مث متشي يف األجساد مشي السم يف اللديغ مث تنشق 

مهطعني إِىل . "منها سراعاً إىل ربكم تنسلوناألرض عنكم، وأنا أول من تنشق عنه األرض، فتخرجون 

رونَ هذَا يوم عسريقُولُ الْكَافاع يالد."  

حفاة، عراة، غلفاً غرالً، مث تقفون موقفاً واحداً، مقدار سبعني عاماً ال ينظر إليكم، وال يقضى بينكم، 

أن يلجمكم، أو يبلغ فتبكون حىت تنقطع الدموع، مث تدمعون دماء وتعرقون حىت يبلغ ذلك منكم 

من أحق بذلك من أبيكم آدم : فيقولون؟ من يشفع لنا إىل ربنا ليقضي بيننا: األذقان، فتضجون، وتقولون

حفاة : خلقه اهللا بيده ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبالً، فيأتون آدم، فيطلبون إليه ذلك، فيأىب، فيقول

ما أنا صاحب ذلك، مث يسعون لألنبياء نبياً . بعني عاماًعراة غلفاً غرالً مث تقفون موقفاً واحداً، مقدار س

  .نبياً، كلما جاءوا نبياً أىب عليهم

قال أبو . حىت تأتوين، فأنطلق، حىت آيت الفحص، فأخر ساجداً: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فيأخذ بعضدي، موضع قدام العرش حىت يبعث اللّه إيل ملكاً، : ما الفحص قال: يا رسول اهللا: هريرة

يا رب : فأقول -وهو أعلم -؟نعم لبيك يا رب، فيقول ما شأنك: فأقول: يا حممد: فريفعين، فيقول يل

، قال "وعدتين الشفاعة، فشفعين يف خلقك، فاقض بينهم، فيقول شفعتك، أنا آتيكمِ، فأقضي بينكم

ف، إذا مسعنا حساً من السماء فأرجع فأقف مع الناس، فبينما حنن وقو: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

شديداً، فيرتل أهل السماء الدنيا مثل من يف األرض من اجلن واِإلنس، حىت إذا دنوا من األرض، أشرقت 

ال وهو آت، مث يرتلون على قدر ذلك : قالوا؟ أفيكم ربنا: األرض بنورهم، وأخذوا مصافهم، وقلنا هلم

ظلل من الغمام واملالئكة، وحيمل عرشه يومئذ مثانية، وهم  من التضعيف حىت يرتل اجلبار تبارك وتعاىل يف

اليوم أربعة، أقدامهم على ختوم األرض السفلى، واألرض والسموات إىل حجرهم والعرش على مناكبهم، 

سبحان ذي العزة واجلربوت، سبحان ذي امللك وامللكوت، سبحان : هلم زجل من تسبيحهم، يقولون

ذي مييت اخلالئق وال ميوت، فيضع اللّه كرسيه حيث شاء من أرضه، مث احلي الذي ال ميوت، سبحان ال

يا معشر اجلن واِإلنس، إين قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إىل يومكم هذا، أمسع : يهتف بصوته، فيقول

قولكم، وأرى أعمالكم، فأنصتوا إيل، فإمنا هي أعمالكم، وصحفكم، تقرأ عليكم، فمن وجد خرياً 
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". وجد غري ذلك فال يلومن إِال نفسه، مث يأمر اهللا جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم فليحمد اهللا، ومن

  ".وامتازوا اليوم أيها ارمون: "مث يقول

يم مستقألَم أعهد إِلَيكم يا بنِي آدم أن الَ تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِني وأن اعبدوين هذَا صراطٌ "

يوم بِما كُنتم ولَقَد أضلَّ منكُم جِبِال كَثرياً أفَلَم تكُونوا تعقلُونَ هذه جهنم الَّيت كُنتم توعدونَ اصلَوها الْ

  ".تكْفُرونَ

وترى : "ىلفيميز اهللا الناس، وينادي األمم داعياً لكل أمة إىل كتاا، واألمم جاثية من اهلول قال اهللا تعا

  ".كُل أمة جاثيةً كُلُّ أمة تدعى إِلَى كتابِها الْيوم تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ

فيقضي اهللا بني خلقه إال الثقلني، اِإلنس واجلن، فيقضي بني الوحوش والبهائم، حىت أنه ليقيد اجلماء من 

كوين تراباً، فعند ذلك : ة عند واحدة ألخرى، قال اهللا هلاذات القرن، فإذا فرغ اهللا من ذلك، فلم تبق تبع

يا ليتين كنت تراباً، مث يقضي اهللا بني العباد، فيكون أول ما يقضى فيه الدماء، فيأيت كل : يقول الكافر

فيقول ؟ يا رب فيم قتلين هذا: قتيل يف سبيل اهللا، ويأمر اهللا من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه، فيقول

صدقت، فيجعل اهللا : قتلته يا رب لتكون العزة لك، فيقول اهللا: فيقول؟ فيم قتلته: ىل وهو أعلماهللا تعا

وجهه مثل نور السموات، مث تسبقه املالئكة إىل اجلنة، مث يأيت كل من كان يقتل على غري ذلك ويأمر من 

يا : فيم قتلته فيقول: مفيقول اهللا وهو أعل؟ قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه، فيقول يا رب فيم قتلين هذا

تعست، مث ما تبقى نفس قتلها قاتل إِال قتل ا، وال مظلمة إال أخذ : رب قتلته لتكون العزة يل، فيقول اهللا

ا، وكان يف مشيئة اهللا إن شاء عذبه، وإن شاء رمحه، مث يقضي اهللا بني من بقي من خلقه، حىت ال تبقى 

مظلوم من الظامل، حىت إنه ليكلف شائب اللنب باملاء أن خيلص مظلمة ألحد عند أحد إال أخذها اهللا لل

ليلحق كل قوم بآهلتهم : اللنب من املاء، فإذا فرغ اهللا من ذلك، نادى مناد يسمع اخلالئق كلهم، فقال

وماكانوا يعبدون من دون اهللا، فال يبقى أحد عبد من دون اهللا شيئاً إِال مثلت له اهليئة بني يديه، فيجعل 

ملك من املالئكة على صورة عزير، وجيعل ملك من املالئكة على صورة عيسى، فيتبع هذا اليهود،  يومئذ

لَو كَانَ هؤالََء آلهةً ما وردوها : "ويتبع هذا النصارى مث قادم آهلتهم إىل النار فهذا الذي يقول اهللا تعاىل

  ".وكُلٌّ فيها خالدون

  يا أيها الناس،: هم املنافقون، جاءهم اهللا فيما شاء من هيئة، فقالفإذا مل يبق إِال املؤمنون، في
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واهللا ما لنا إال اهللا، ما كنا نعبد غريه، فينصرف : ذهب الناس فاحلقوا بآهلتكم، وما كنتم تعبدون، فيقولون

وا يا أيها الناس، ذهب الناس، فاحلق: فيمكث ما شاء اهللا أن ميكث، مث يأتيهم فيقول - وهو اهللا -عنهم

واهللا ما لنا إال اهللا، وما كنا نعبد غريه، فيكشف عن ساقه، ويتجلى هلم : بآهلتكم، وما كنتم تعبدون، فيقولون

من عظمته ما يعرفون به أنه رم، فيخرون سجداً على وجوههم وخير كل منافق على قفاه، وجيعل اهللا 

ب اهللا بالسراط بني ظهراين جهنم، كقد أصالم كصياصي البقر، مث يأذن اهللا هلم فريفعون رؤوسهم، ويضر

الشعر، أو كعقد الشعر، وكحد السيف، عليه كالليب وخطاطيف، وحسك كحسك السعدان، ودونه جسر 

دحض مزلة فيمرون كطرف البصر، أو كلمح الربق، أو كمر الريح، أو كجياد اخليل، أو كجياد الركاب، 

على وجهه يف جهنم، فإذا أفضى أهل اجلنة إىل  أو كجياد الرجال، فناج سامل، وناج خمدوش، ومكدوح

إنه خلقه اهللا بيده، ؟ من أحق بذلك من أبيكمٍ آدم: من يشفع لنا إىل ربنا فيدخلنا اجلنة فيقولون: اجلنة، قالوا

ما أنا بصاحب ذلك، : ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبالً، فيأتون آدم، فيطلبون ذلك إليه، فيذكر ذنباً، ويقول

ما أنا : م بنوح، فإنه أول رسله إىل خلقه، فيؤتى نوحٍ، فيطلبون ذلك إليه فيذكر شيئاً ويقولولكن عليك

بصاحبكم، عليكم مبوسى، فيطلبون ذلك إليه فيذكر ذنباً، ويقول لست بصاحب ذلك، ولكن عليكم بروح 

مبحمد صلى اهللا اهللا وكلمته عيسى ابن مرمي، فيطلبون ذلك إليه، فيقول ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم 
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فيأتوين، ويل عند ريب ثالث شفاعات وعدن، فانطلق : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عليه وسلم

فآيت اجلنة، فآخذ حبلقة الباب، مث أستفتح فيفتح يل، فأحيي ويرحب يب، فإذا دخلت اجلنة فنظرت إىل ريب عز 

أرفع : بشيء ما أذن به ألحد من خلقه، مث يقول يل اهللاوجل خررت له ساجداً، فيأذن اهللا يل من محده وجمده 

يا رب، : فأقول؟ ما شأنك: رأسك يا حممد واشفع تشفع، وسل تعط، فإذا رفعت رأسي قال اهللا وهو أعلم

قد شفعتك، وأذنت هلم يف : وعدتين الشفاعة فشفعين يف أهل اجلنة، يدخلون اجلنة، فيقول اهللا عز وجل

والذي بعثين باحلق ما أنتم يف الدنيا بأعرف : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولدخول اجلنة، فكان رسول 

  ".بأزواجكم ومساكنكم من أهل اجلنة بأزواجهم ومساكنهم

فيدخل كل رجل منهم على اثنتني وسبعني زوجة كما ينشئهن اهللا، واثنتني آدميتني، هلما فضل على من شاء 

على األوىل منهما يف غرفة من ياقوتة، على سريرمن ذهب مكلل باللؤلؤ، له اهللا بعبادما اللّه يف الدنيا، يدخل 

سبعون درجة من سندس واستربق، ويضع يده بني كتفيها، مث ينظر من صدرها ما وراء ثياا من جلدها 

له وحلمها، وإنه لينظر إىل حلم ساقها، كما ينظر أحدكم إىل السلك يف قصبة الياقوتة، كبده هلا مراة وكبدها 

إنا قد عرفنا أنك ال متل، وال متل، إِال أن لك أزواجاً : مرآة، فبينما هو عندها، ال ميلها وال متله إذ نودي

غريها، فيخرج، فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قالت واهللا ما يف اجلنة أحسن منك، وما يف اجلنة 



 ٢٤٠

فيها خلق من خلق ربك، أوبقتهم أعماهلم،  وإذا وقع أهل النار يف النار، وقع: شيء أحب إيل منك، قال

فمنهم من تأخذه إىل قدميه ال جياوز ذلك منهم، ومنهم من تأخذه إىل حقويه، ومنهم من تأخذ جسده كله، 

يا رب شفعين فيمن وقع : "فأقول: إال وجهه قد حرم اهللا صوره عليها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخرجوا من عرفتم، فيخرج أولئك، حىت ال يبقى منهم أحد، مث يأذن :  عز وجليف النار من أميت، فيقول اهللا

أخرجوا من وجدمت يف قلبه زنة الدينار إمياناً، : اللّه يل يف الشفاعة، فال يبقى نيب وال شهيد إال شفع، فيقول اهللا

إمياناً ثلثي دينار، مث  فيخرج أولئك، حىت ال يبقى منهم أحد، مث يشفع اهللا فيقول أخرجوا من وجدمت يف قلبه

حبة من خردل، فيخرج أولئك حىت ال يبقى منهم أحد، : قرياطاً، مث يقول: وثلث دينار، مث يقول: يقول

وحىت ال يبقى يف النار من عمل هللا خرياً قط، وحىت ال يبقى أحد له شفاعة إِال شفع، حىت إن إبليس ليتطاول 

بقيت أنا، وأنا أرحم الرامحني، فيدخل يده يف جهنم، : يقول اهللا ملا يرى من رمحة اهللا رجاء أن يشفع له، مث

فيخرج منها ما ال حيصيه غريه، كأم حب فيبثهم اّهللا على ر يقال له ر احليوان، فينبتون كما تنبت احلبة 

كتوباً يف محيل السيل، مما يلي الشمس أخضر، ومما يلي الظل منها أصفر، فينبتون حىت يكونوا أمثال الدر، م

يف رقام اجلهنميون عتقاء الرمحن عز وجل يعرفهم أهل اجلنة بذلك الكتاب، ما عملوا اهللا خرياً قط، فيبقون 

  .يف اجلنة



 ٢٤١

إىل هنا كان يف أصل أيب بكر العريب، عن أيب يعلى رمحه اهللا، وهو حديث مشهور، رواه مجاعات من األئمة 

البعث والنشور، :  املطوالت، واحلافظ البيهقي يف كتابهيف كتبهم، كابن جرير يف تفسريه، والطرباين يف

واحلافظ أيب موسى املديين يف املطوالت أيضاً من طرق متعددة عن إمساعيل ابن رافع قاص أهل املدينة، وقد 

  .تكلم فيه بسببه ويف بعض سياقه نكارة واختالف، وقد بينت طرقه يف جزء منفرد

يف الوضاعني، وكأنه مجع هذا احلديث من طرق وأماكن متفرقة، فجمعه  وإمساعيل بن رافع املديين ليس: قلت

وساقه سياقة واحدة، فكان يقص به على أهل املدينة، وقد حضره مجاعة من أعيان الناس يف عصره ورواه عنه 

مجاعة من الكبار كأيب عاصم النبيل والوليد بن مسلم، ومكي بن إبراهيم، وحممد بن شعيب بن سابور، 

عن حممد بن زياد، عن حممد بن كعب، عن رجل، : بن سليمان، وغريهم، واختلف عليه، فتارة يقول وعبده

عن أيب هريرة، وتارة يسقط الرجل، وقد رواه إسحاق بن راهويه، عن عبده بن سليمان، عن إمساعيل بن 

األنصار،  رافع، عن حممد بن زيد، عن أيب زياد، عن رجل من األنصار، عن حممد بن كعب، عن رجل من

ومنهم من أسقط الرجل األول، قال شيخنا احلافظ : عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بطوله

وقد رواه عن إمساعيل بن رافع عن الوليد بن مسلم، وله عليه مصنف، بني شواهده : املزي، وهذا أقرب، قال

وهذا احلديث وإن كان يف : اده له بتمامهمن األحاديث الصحيحة، وقال احلافظ ابن موسى املديين بعد إير



 ٢٤٢

  .إسناده من تكلم فيه فعامة ما فيه يروى مفرقاً من أسانيد ثابتة مث تكلم على غريبه

 .وحنن نتكلم عليه فصالً فصالً وباهللا املستعان: قلت

  فصل 

  نفخات الصور ال يبقي من اِإلنسان بعد موته إِال عجب ذنبه 

نفخة الفزع، مث نفخة الصعق، مث نفخة البعث، كما تقدم بيان ذلك يف  النفخات يف الصور ثالث نفخات،

  .حديث الصور بطوله

حدثنا أبو كريب، عن أيب معاوية، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة : وقد قال مسلم يف صحيحه

. أربعون شهراً: لقا. أبيت: ما بني النفختني أربعون يوماً، قال: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

وليس من : مث يرتل من السماء ماء، فينبتون كما ينبت البقل، قال: قال. أربعون سنة: قال. أبيت: قال

  ".اِإلنسان شيء إِال يبلى، إِال عظماً واحداً، وهو عجب الذنب، ومنه يركب اخللق يوم القيامة

وأن اخللق بدؤوا منه ومنه يركبون  ورواه البخاري من حديث األعمش، وحديث عجب الذنب وأنه ال يبلى

  .يوم القيامة، ثابت من رواية أمحد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة



 ٢٤٣

  .ورواه مسلم، عن حممد بن رافع، عن عبد الرزاق

ورواه أمحد، عن حيىي القطان، عن حممد بن عجالن، عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج، عن أيب هريرة، أن 

كل ابن آدم يبلى ويأكله التراب إال عجب الذنب، منه خلق ومنه : "هللا صلى اهللا عليه وسلم قالرسول ا

  .انفرد به أمحد وهو على شرط مسلم". يركب

  .ورواه أمحد أيضاً من حديث إبراهيم اهلجري، عن أيب عياض، عن أيب هريرة مرفوعاً بنحوه

دثنا دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، عن رسول حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن هليعة، ح: وقال أمحد

يأكل التراب كل شيء من اِإلنسان إال عجب ذنبه، قيل وما هو يا رسول : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".مثل حبة خردل، منه ينبتون: قال؟ اهللا

تان النفختان مها واهللا أعلم، واملقصود هنا ذكر النفختني، وأن بينهما إما أربعني يوماً، أو شهراً، أو سنة، وها

نفخة، الصعق، ونفخة القيام للبعث والنشور، بدليل إنزال املاء بينهما، وذكر عجب الذنب الذي منه خيلق 

اِإلنسان ومنه يركب عند بعثه يوم القيامة، وحيتمل أن يكون املراد منهما ما بني نفخة الصعق، ونفخة الفزع 

م، وعلى كل تقدير، فال بد من مدة بني نفخيت الفزع والصعق، وقد ذكر وهو الذي يريد ذكره يف هذا املقا

  .يف حديث الصور أنه يكون فيها أمور عظام



 ٢٤٤

  من أهوال يوم القيامة 

إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزاهلا : "من ذلك زلزلة األرض، وارجتاجها وميداا، بأهلها مييناً ومشاالً، قال اهللا تعاىل

  ".رض أثْقَالَها وقَالَ اِإلنسانُ ما لَهاوأخرجت األ

 يا أيها الناس اتقُوا ربكُم إِنْ زلزلةَ الساعة شيٌء عظيم يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرضعة عما: "وقال تعاىل

كَاراس سى النرتا ولَهمل حمح كُلُّ ذَات عضتو تعضأَريددش اللَّه ذَابع نلكى وكَاربِس ما همو ى."  

 إِذَا وقَعت الْواقعة لَيس لوقْعتها كَاذبة خافضةٌ رافعةٌ إِذَا رجت األرض رجاً وبست الْجِبالُ بساً: "وقال تعاىل

  ".ةًفَكَانت هباَء منبثّاً وكُنتم أزواجاً ثَالَثَ

  .وملا كانت هذه النفخة، أعين نفخة الفزع أوىل مبادىء القيامة، كان اسم يوم القيامة صادقاً على ذلك كله

ولتقومن الساعة وقد : "كما ثبت يف صحيح البخاري، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلنب لقحته فال نشر الرجالن ثوباً بينهما فال يتبايعانه، وال يطويانه، ول

يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فال يسقى فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إىل فيه فال 

  ".يطعمها

وهذا إمنا يتجه على ما قبل نفخة الفزع بأا الساعة ملا كانت أول مبادئها، وتقدم يف احلديث يف صفة أهل 

م شرار الناس، وعليهم تقوم الساعةآخر الزمان أ.  



 ٢٤٥

وقد ذكر يف حديث ابن رافع يف حديث الصور املتقدم، أن السماء تنشق فيما بني نفخيت الفزع والصعق، وأن 

  .أن هذا إمنا يكون بعد نفخة الصعق -واهللا أعلم -جنومهما تتناثر، وختسف مشسها وقمرها، والظاهر

ض غَير األرض والسموات وبرزوا للّه الواحد الْقَهارِ وترى الْمجرِمني يومئذ مقَرنِني يوم تبدلُ اَألر: "قال تعاىل

ارالن مهوهجى وشغتو انرقَط نم مابِيلُهرس فَاديف األص."  

  ".قَّتإِذا السماُء انشقَّت وأَذنت لربها وح: "وقال تعاىل

الَ فإِذَا برِق الْبصر وخسف الْقَمر وجمع الشمس والْقَمر يقُولُ اِإلنسانُ يومئذ أين الْمفَر كال : "وقال تعاىل

نسانُ علَى نفِْسه بصريةٌ ولَو ألْقَى وزر إِلَى ربك يومئذ املُستقَر ينبؤاْ اِإلنسانُ يومئذ بِما قَدم وأخر بل اِإل

هيراذعم."  

وسيأيت تقرير أن هذا كله كائن، بعد نفخة الصعق، وأما زلزال األرض، وانشقاقها بسبب تلك الزلزلة، وفرار 

ن الناس إىل أقطارها، وأرجائها، فمناسب أن يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصعق، قال اهللا تعاىل إخباراً ع

ويا قوم إِني أَخاف علَيكُم يوم التناد يوم تولونَ مدبِرِين ما لَكُم من اللَّه من : "مؤمن آل فرعون أنه قال

  ".عاصم

رض فَانفُذُوا الَ تنفذُونَ يا معشر اجلن واِإلنس إِن استطَعتم أنْ تنفُذوا من أَقْطَارِ السموات واَأل: "وقال تعاىل



 ٢٤٦

أيان فبرصتنفَالَ ت حاسنار ون ناظٌ موا شكُملَيلُ عرسي انكَذِّبا تبكمآالِء ر فَبِأَي لْطَانا إِالَّ بِسكمآالء رب 

انكَذِّبت."  

ة حذيفة بن أسيد، أن وقد تقدم احلديث، يف مسند أمحد، وصحيح مسلم، والسنن األربعة، عن أيب شرحي

وآخر : "فذكرها إىل أن قال" إن الساعة لن تقوم حىت تروا عشر آيات: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وهذه النار تسوق املوجودين يف آخر الزمان من سائر ". ذلك نار خترج من قعر عدن، تسوق الناس إىل احملشر

 .شر والنشرأقصار األرض إىل أرض الشام منها وهي بقعة احمل

  ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إىل أرض الشام 

قال رسول : ثبت يف الصحيحني، من حديث وهيب، عن عبد اهللا بن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة قال

حيشر الناس على ثالث طرائق، راغبني، وراهبني، واثنان على بعري وثالثة على : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وروى ". على بعري، وحتشر بقيتهم النار، فتقتل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث أمسوابعري، وعشرة 

أمحد، عن عفان، عن ثابت بن أنس، أن عبد اهللا بن سالم سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أول 

  .احلديث بطوله وهو يف الصحيح". نار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب: "أشراط الساعة فقال



 ٢٤٧

  حيشر الناس يوم القيامة أصنافاً ثالثة

  

وروى اِإلمام أمحد، عن حسن وعفان، عن محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أوس بن خالد، عن أيب 

حيشر الناس يوم القيامة ثالثة أصناف، صنف مشاة، وصنف : "هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إن الذي أمشاهم : "قال؟ سول اهللا وكيف ميشون على وجوههمركبان، وصنف على وجوههم، قالوا يا ر

  ".على أرجلهم قادر أن ميشيهم على وجوههم، أما إم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك

  .وقد رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده، عن محاد بن سلمة بنحو من هذا السياق

: شهر بن حوشب، عن عبد اهللا بن عمر، قال عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن: وقال اِإلمام أمحد

إا ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إىل مهاجر : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

إبراهيم، ال يبقى يف األرض إال شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، حتشرهم النار مع القردة واخلنازير، تبيت معهم 

  ".الوا، وتأكل من ختلَّفإذا باتوا، وتقيل معهم إذا ق

  .ورواه الطرباين من حديث املهلب بن أيب صفرة، عن عبد اهللا بن عمرو بنحوه

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اّهللا اخلرقي : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه البعث والنشور



 ٢٤٨

حدثنا زيد بن : احلسن بن علي بن عفانببغداد، حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن الزبري القرشي، حدثنا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن أمحد : أخربين الوليد بن مجيع القرشي، قال: احلباب

احملبويب، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا أبو الوليد، عن عبد اهللا بن مجيع، عن أيب 

: عن أيب شرحية حذيفة بن أسيد الغفاري، مسعت أبا ذر الغفاري وقد تال هذه اآلية الطفيل عامر بن وائلة،

  ".ونحشرهم يوم الْقيامة علَى وجوههِم عمياَ وبكْماً وصماً"

إن الناس حيشرون يوم القيامة على ثالثة أفواج، فوج : "حدثين الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم: يقول

قد عرفنا : مني كاسني راكبني، وفوج ميشون ويسعون، وفوج تسحبهم املالئكة على وجوههم، قلناطاع

يلقي اهللا اآلفة على الظهر، حىت تبقى ذات ظهر، حىت إن الرجل : قال؟ هذين، فما بال الذين ميشون ويسعون

  .لفظ احلاكم" ليعطي احلديقة املعجبة باملمارن ذات القتب

  .محد، عن يزيد بن هارون، ومل يذكر تالوة أيب ذر اآلية وزاد يف آخره فال يقدر عليهاوهكذا رواه اِإلمام أ

ويف مسند اِإلمام أمحد، من حديث ز، وغريه، عن أبيه حكيم بن معاوية، عن جده معاوية بن محيدة 

مشاة  -شاموأومأ بيده إىل حنو ال - حيشرون هاهنا: "القشريي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".وركباناً، وميرون على وجوههم ويعرضون على اهللا، وعلى أفواههم الفدام



 ٢٤٩

. وقد رواه الترمذي، عن أمحد بن منيع، عن يزيد بن هارون، عن ز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، بنحوه

  .حسن صحيح: وقال

ن أقطار حملة احلشر، وهي فهذه السياقات تدل على أن هذا احلشر هو حشر املوجودين يف آخر الدنيِا، م

أرض الشام، وأم يكونون على أصناف ثالثة، فقسم حيشرون طاعمني كاسني راكبني، وقسم ميشون تارة 

ويركبون أخرى، وهم يعتقبون على البعري الواحد، كما تقدم يف الصحيحني اثنان على بعري، وثالثة على 

كما تقدم، كما جاء مفسراً يف احلديث اآلخر، وحتشر  بعري، وعشرة على بعري، يعين يعتقبونه من قلة الظهر،

بقيتهم النار، وهي اليت خترج من قعر عدن، فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب، إىل أرض 

احملشر، ومن ختلف منهم أكلته النار، وهذا كله مما يدل على أن هذا يف آخر الدنيا، حيث األكل والشرب، 

ستوي وغريه، وحيث يهلك املتخلفون منهم بالنار، ولو كان هذا بعد نفخة البعث، والركوب على الظهر امل

مل يبق موت وال ظهر يسري، وال أكل وال شرب، وال لبس يف العرصات، والعجب كل العجب أن احلافظ 

أبا بكر البيهقي بعد روايته ألكثر هذه األحاديث، محل هذا الركوب على أنه يوم القيامة، وصححِ ذلك، 

يوم نحشر الْمتقني إِلَى الرمحن وفْداً ونسوق املُجرمني إِىل : "ضعف ما قلناه، واستدل على ما قاله بقوله تعاىلو

 ".جهنم وِرداً



 ٢٥٠

  حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالً

الثة على بعري، وعشرة إن منهم اثنني على بعري، وث: "وكيف يصح ما ادعاه يف تفسري اآلية باحلديت وفيه

هذا ال يلتثم مع هذا، واهللا أعلم، تلك جنائب من اجلنة . وقد جاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر" على بعري

  .يركبها املؤمنون من العرصات إىل اجلنات، على غري هذه الصفة كما سيأيت تقرير ذلك يف موضعه

ن الصحابة، منهم ابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، فأما احلديث اآلخر، الوارد من طرق أخر، عن مجاعة م

  ".كَما بدأنا أولَ خلْق نعيده": "إنكم حتشرون إىل اهللا حفاة عراة غرالً. "وغريهم

فذلك حشر غري هذا، هذا يوم القيامة، بعد نفخة البعث، يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرالً، أي غري 

ونحشرهم يوم القيامة علَى وجوههِم : "ن إىل جهنم ورداً أي عطاشاً وقولهخمتنني، وكذلك حيشر الكافرو

  ".عمياً وبكْماً وصماً مأواهم جهنم كُلُما خبت زِدناهم سعرياً

 تعاىل، وبه فذلك حني يؤمر م إىل النار، من مقام احلشر، كما سيأيت بيان ذلك كله يف موضعه إن شاء اهللا

  .الثقة وعليه التكالن

وقد ذكر يف حديث الصور أن األموات ال يشعرون بشيء مما يقع، مما ذكر، بسبب نفخة الفزع، وإن الذين 

استثىن اهللا فيها، إمنا هم الشهداء، ألم أحياء عند رم يرزقون، فهم يشعرون ا، وال يفزعون منها، وكذلك 



 ٢٥١

  .ال يصعقون بسبب نفخة الصعق

بل : كما جاء مصرحاً به، أم الشهداء، وقيل: وقد اختلف املفسرون يف املستثنني منها على أقوال، أحدها

  .وغري ذلك، فاهللا أعلم: ومحلة العرش أيضاً، قيل: هم جربيل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك املوت، قيل

مدة ما بني نفخة الفزع ونفخة وقد ذكر يف هذا احلديت، أعين حديث الصور، أنه يطول على أهل الدنيا 

الصعق، وهم يشاهدون تلك األهوال، واألمور العظام، فيموت بسبب ذلك مجيع املوجودين، من أهل 

هم محلة العرش، وجربيل، : السموات، ومن يف األرض، من اإلنس واجلن، واملالئكة، إِال من شاء اهللا، فقيل

ونفخ يف الصورِ فَصعق من يف : "غري ذلك قال اهللا تعاىل: هم الشهداء، وقيل: وميكائيل، وإسرا فيل، وقيل

  ".السموات ومن يف األرض إِالَّ من شاَء اللَّه مثَّ نفخ فيه أخرى فَإذَا هم قيام ينظُرون

بالُ فَدكَّتا دكَةً واحدةً فَيومئذ وقَعت فإِذَا نفخ يف الصورِ نفْخة واحدة وحملَت األرض والْجِ: "وقال تعاىل

ي مقَهربئك فَو شرلُ عمحيا وهائجلَى أرع لَكالْميةٌ وذ واهئموي اُء فَهِيمالس قَّتشانة وعاقةٌ الوانِيذ ثَمئمو

  ".يومئذ تعرضونَ الَ تخفَى منكُم خافيةٌ

انفخ نفخة الصعق، فينفخ فيصعق من يف السموات : إن اهللا تعاىل يقول ِإلسرافيل: "تقدم يف حديث الصور

بقيت أنت احلي : فيقول؟ وهو أعلم مبن بقي فمن بقي: واألرض، إِال من شاء اهللا، فيقول اهللا مللك املوت



 ٢٥٢

ن يقبض روح جربيل وميكائيل، مث الذي ال ميوت، وبقيت محلة عرشك، وبقي جربيل وميكائيل، فيأمره اهللا أ

  ".يأمر اهللا سبحانه وتعاىل بقبض محلة العرش، مث يأمره أن ميوت، وهو آخر من ميوت من اخلالئق

وروى أبو بكر بن أيب الدنيا، من طريق إمساعيل بن رافع، عن حممد بن كعب، من قوله فيما بلغه، وعنه، عن 

أنت خلق من خلقي، خلقتك ملا : ن اهللا تعاىل يقول مللك املوتإ: "أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".رأيت، فمت مث ال حتيا

مت موتاً ال حتيا بعده أبداً فيصرخ عند ذلك صرخة لو مسعها أهل : وقال حممد بن كعب فيما بلغه فيقول له

  .السموات واألرض ملاتوا فزعاً

وقد : افع على هذه اللفظة، ومل يقلها أكثر الرواة، قلتمل يتابع إمساعيل بن ر: قال احلافظ أبو موسى املديين

مت موتاً ال حتيا بعده أبداً، يعين مث ال يكون بعد هذا ملك موت أبداً، ألنه ال موت : قال بعضهم يف معىن هذا

يؤتى باملوت يوم القيامة يف صورة كبش أملح، فيذبح بني اجلنة : "بعد هذا اليوم، كما ثبت يف الصحيح

  ".ويا أهل اجلنة خلود وال موت". يا أهل النار خلود وال موت: مث يقالوالنار، 

وبتقدير صحة . فملك املوت فان حىت ال يكون بعد ذلك ملك موت أبداً، واهللا أعلم.... وسيأيت احلديث،



 ٢٥٣

ير هذا اللفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فظاهر ذلك أنه ال حيىي بعد ذلك أبداً، وهذا التأويل بعيد بتقد

 .صحة احلديث، واهللا أعلم بالصواب

  فصل 

  يف حديث الصور

  

فإذا مل يبق إال اللّه الواحد القهار، األحد، الفرد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل : قال يف حديث الصور

يكن له كفواً أحد، كان اخراً كما كان أوالً، طوى السموات واألرض، كطي السجل للكتاب، مث دحامها، 

ثالث مرات، فال جييبه أحد، مث . ملن امللك اليوم: ثالثاً مث ينادي" أنا اجلبار: "ا ثالث مرات، وقالمث لفهم

وما قَدروا اللّه حق قَدرِه واَألرض جميعاً قَبضتة يوم : "للّه الواحد القهار وقد قال اهللا تعاىل: يقول جميباً لنفسه

  ".وِيات بيمييه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَالْقيامة والسموات مطْ

  ".اعلنييوم نطوِي السماَء كَطَي السجِلِّ للْكتبِ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيد وعداً علَينا إِنا كُنا فَ: "وقال تعاىل

  ".الْباطن وهو بكلِّ شيٍء عليمهو اَألولُ واآلخر والظَّاهر و: "وقال تعاىل

م رفيع الدرجات ذو الْعرش يلْقي الروح من أَمرِه علَى من يشاُء من عباده لينذر يوم التالَق يو: "وقال تعاىل



 ٢٥٤

والْي لْكن الْممءٌ ليش نهمم لَى اللَّهفَى عخارِزونَ الَ يب مالَ ه تبا كَسفْس بِمى كُلُّ نزجارِ تالقَه داحالو لّهل م

  ".ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع احلسابِ

وثبت يف الصحيحني من حديث الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 

أين ؟ أنا امللك، أنا اجلبار، أين ملوك األرض: ، مث يقوليقبض اهللا األرض، ويطوي السماء بيمينه: "قال

  .؟أين املتكربون؟ اجلبارون

إن اهللا : "وفيهما أيضاً من حديث عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ن حديث عبيد اهللا بن ويف مسند اإلمام أمحد، وصحيح مسلم، م". أنا امللك: يقبض السموات بيمينه، مث يقول

وما قدروا اللَّه : "مقسم عن ابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية ذات يوم على املنرب

الَى ععتو هانحبس مينهبِي اتطْوِيم اتمووالس ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضاألرو رِهقَد قاحرِكُونَ مشي."  

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كذا بيده، حيركها، يقبل ا ويدير، ميجد الرب نفسه، أنا اجلبار، أنا 

املتكرب، أنا امللك، أنا العزيز، أنا الكرمي، فرجف برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنرب حيث قلنا ليخرنّ به 

  .وهذا لفظ أمحد



 ٢٥٥

ملتعلقة ذا املقام عند هذه اآلية من كتابنا التفسري بأسانيدها وألفاظها مبا فيه كفاية وهللا وقد ذكرنا األحاديث ا

 .احلمد

  فصل 

قال : ويبدل اهللا األرض غري األرض فيبسطها ويسطحها وميدها مد األدمي العكاظي: قال يف حديث الصور

  ".ال ترى فيها عوجاً والَ أمتاً: "تعاىل

يوم تبدلُ األرض غَير األرض : "الئق زجرة فإذا هم يف هذه املبدلة وقد قال اهللا تعاىلمث يزجر اهللا اخل

  ".والسموات و برزوا للّه الْواحد الْقَهار

أين يكون الناس يوم تبدل األرض : ويف صحيح مسلم، عن عائشة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سئل

  ".يف الظلمة دون اجلسر: "فقال. والسموات

وقد يكون املراد بذلك تبديل اخر غري هذا املذكور يف هذا احلديث، وهو أن تبدل معامل األرض فيما بني 

النفختني، نفخة الصعق، ونفخة البعث، فتسري اجلبال، ومتيد األرض، ويبقى اجلميع صعيداً واحداً، ال اعوجاج 

فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً "ويسألُونك عن الْجِبالِ فَقُلْ ينِسفُها ريب نسفاً : "فيها وال روايب وال أودية قال اهللا تعاىل



 ٢٥٦

  .أي ال اخنفاض فيها وال ارتفاع". الَ ترى فيها عوجاً والَ أمتاً

  ".وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سراباً: "وقال تعاىل

  ".لْعهن الْمنفُوشوتكُونُ اجلبالُ كَا: "وقال تعاىل

  ".وحملَت اْألرض والْجِبالُ فدكَّتا دكَّةً واحدةً: "وقال تعاىل

ويوم نسير الْجِبالَ وتر ى األرض بارزةً وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أحداً وعرِضوا علَى ربك : "وقال تعاىل

  ".كَما خلَقْناكم أول مرة بلْ زعمتم ألَّن نجعلَ لَكُم موعداً صفّاً لَقَد جِئتمونا

  فصل

مث يرتل اهللا من حتت العرش ماء، فتمطرالسماء أربعني يوماً، حىت يكون املاء : قال يف حديث الصور

قثاء أو كنبات فوقكم اثين عشر ذراعاً، مث يأمر اهللا األجساد أن تنبت، كنبات الطراثيت وهو صغار ال

  .البقل

وتقدم يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد، ومسلم، من حديث يعقوب بن عاصم، عن عبد اهللا بن عمرو، 

مث ينفخ يف الصور، فال يسمعه أحد إِال أصغى ليتاً، ورفع ليتاً، : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أحد إال صعق، مث يرسل اهللا مطراً كأنه الطل، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه، فيصعق، وال يسمعه 

أيها الناس هلموا : أو الظل، فينبت منه أجساد اخلالئق، مث ينفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون مث يقال

  ".إىل ربكم

حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب : وقال البخاري

: قال؟ يا أبا هريرة أربعون يوماً: قالوا". بني النفختني أربعون: "ى اهللا عليه وسلم قالهريرة، عن النيب صل
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ويبلى كل شيء من اِإلنسان إال . أبيت: أربعون سنة قال: أبيت قالوا: أربعون شهراً قال: أبيت قالوا

  .عجب الذنب منه يركب اخللق

مث : ثله، وزاد بعد قوله يف الثالثة أبيت قالورواه مسلم عن أيب كريب، عن أيب معاوية، عن األعمش به م

يرتل من السماء ماء، فينبتون كما ينبت البقل، قال وليس شيء من اِإلنسان إِال يبلى إال عظماً واحداً 

  .وهو عجب الذنب، ومنه يركب اخللق يوم القيامة

 بن حبيب املروزي، حدثنا أبو عمار احلسني: قال أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب أهوال يوم القيامة

أخربنا أبو الفضل بن موسى، عن احلسني بن واقد، عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية، حدثين أيب بن 

ست آيات قبل يوم القيامة، بينما الناس يف أسواقهم، إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم : "قال: كعب

طت، وفزعت اجلن إىل اِإلنس، كذلك، إذ وقعت اجلبال على وجه األرض، فتحركت واضطربت، واختل

" وإِذا الوحوش حشرت"واِإلنس إىل اجلن، واختلطت الدواب والوحش والطري، فماج بعضهم يف بعض، 

قال اجلن لإلنس حنن " وإذا البحار سجرت."وقال أمهلها أهلها" وإذا العشار عطلت. "انطلقت: قال

ج، فبينما هم كذلك إذ تصدعت األرض صدعة واحدة نأتيكم باخلرب، فانطلق إىل البحر، فإذا هو نار تأج

  ".إىل األرض السابعة السفلى، وإىل السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك، اذ جاءم ريح فأماتتهم

حدثنا هارون بن عمرو القرشي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرمحن بن يزيد : وقال ابن أيب الدنيا

يبعث اهللا رحياً طيبة بعد قبض عيسى ابن مرمي، وعند دنو : "زيد السكسكي، قالبن جابر، عن عطاء بن ي

من الساعة، فيقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الناس، يتهارجون ارج احلمر، عليهم تقوم الساعة، 

فبينما هم على ذلك إذ بعث اهللا على أهل األرض الرجف فرجفت م أقدامهم ومساكنهم، فيخرج 

ن والشياطني، كلٌّ يلتمس املخرج، فيأتون خافق املغرب فيجدونه قد سد، وعليه احلفظة مث اِإلنس واجل

: يا أيها الناس: يرجعون إىل الناس، فبينما هم كذلك، إذ شرقت عليهم الساعة، ويسمعون منادياً ينادي

ينفخ يف الصور، فما املرأة بأشد استماعاً من الوليد يف حجرها، مث : أتى أمر اهللا فال تستعجلوه، قال

  ".فيصعق من يف السموات ومن يف األرض، إال من شاء اهللا

أخربنا حممد بن عمر، حدثنا معاوية بن صاحل، عن عبد الرمحن بن : حدثنا هارون بن شيبان: وقال أيضاً

جبري بن نفري، عن أبيه، عن فضالة بن عبيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وحدث هشام بن سعيد، عن 

تطلع عليكم : "بن أيب هالل، عن أيب حجرة، عن عقبة بن عامر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالسعيد 

أيها : سحابة سوداء مثل الترس من قبل املغرب، فما تزال ترتفع وترتفع حىت متأل السحاب، وينادي مناد
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ويانه، وإن الرجل ليلوط الناس إن أمر اهللا قد أتى، فوالذي نفسي بيده إن الرجلني لينشران الثوب فما يط

  ".حوضه فما يشرب منه، وإن الرجل ليحلب لقحته فما يشرب منها شيئاً

إن الطري يوم القيامة لتضرب بأذناا، وترمي ما يف حواصلها من هول ما ترى : "وقال حمارب بن دثار

  ".وليس عندها طلبة

  .رواه ابن أيب الدنيا يف األهوال

أخربنا عبد الرزاق، أخربنا عبد اهللا بن حبر، مسعت عبد : حلسن بن حيىي العبديحدثنا ا: وقال ابن أيب الدنيا

من سره أَن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرمحن بن زيد الصنعاين، مسعت عبد اهللا بن عمر يقول

". وإِذَا السماُء انشقَّت". "رتوإِذَا السماُء انفَطَ" "إذا الشمس كُورت: "ينظر إىل يوم القيامة رأي عني فليقرأ

 .ورواه أمحد والترمذي من حديث عبد اهللا بن جبري

  نفخة البعث

ونفخ يف الصورِ فَصعق من يف السموات ومن يف األرض إِالَّ من شاَء اللَّه ثُم نفخ فيه : "قال اهللا تعاىل

ي اميق مى فَإِذَا هرأخ يقُضاء ودهالشو بِينيجِيء بِالنو ابتالْك عضوا وهبورِ ربِن ضاَألر قَترأَشونَ وظُرن

 يوم ينفَخ: "وقال تعاىل". بينهم بِالْحق وهم الَ يظْلَمونَ ووفِّيت كُل نفْس ما عملَت وهو أَعلَم بِما يفْعلونَ

  ".يف الصورِ فَتأْتونَ أفْواجاً وفُتحت السماُء فَكَانت أَبواباً وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سراباً

  ".يوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ حبمده وتظنونَ إِنْ لَبِثْتم إِالَّ قَليالً: "وقال تعاىل

  ".واحدةٌ فَإذَا هم بالساهرةفَإنما هي زجرةٌ : "وقال تعاىل

ونفخ يف الصورِ فَاذَا هم من االجداث إِىل ربهِم ينِسلُون قَالُواْ يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا : "وقال تعاىل

ج مدة فإذا هة واححيت إِال صلونَ إِن كانسعد الرمحن وصدق املُرا والَ هذَا م موضرون فَالْيحا منيلد يعم

  ".تظْلَم نفْس شيئاً والَ تجزونَ إالَّ ما كُنتم تعملُونَ
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وذكر يف حديث الصور بعد نفخة الصعق، وقيام اخلالئق كلها، وبقاء احلي الذي ال ميوت، الذي كان 

واألرض، فيما بني النفختني، مث يأمر قبل كل شيء، وهو اآلخر بعد كل شيء، وأنه يبدل السموات 

بإنزال املاء الذي ختلق منه األجساد يف قبورها، وتتركب يف أجداثها، كما كانت ىف حياا يف هذه الدنيا 

فيحيون، ويأمر إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على : ليحىي محلة العرش: "من غري أرواح مث يقول اهللا تعاىل

فيحييان مث يدعو اهللا باألرواح، فيؤتى ا، تتوهج أرواح املؤمنني : ميكائيلليحىي جربيل و: فيه، مث يقول

نوراً، واألخرى ظلمة، فيقبضها مجيعاً، فيلقيها يف الصور، مث يأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ، 

يل وعزيت وجال: "فتخرج األرواح كأا النحل، قد مألت ما بني السماء واألرض، فيقول اهللا تعاىل

لترجعن كل روح إىل اجلسد الذي كانت تعمره يف الدنيا، فتقبل األرواح على األجساد، فتدخل يف 

اخلياشم، مث متشي يف األجساد مشي السم يف اللديغ، مث تنشق األرض عنكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ".وأنا أول من تنشق األرض عنه: "وسلم

مهطيعني إىل الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر حفاة عراة  فتخرجون منها سراعاً إىل ربكم تنسلون

يوم يخرحونَ من األحداث سراعاً كأنهم إِلَى نصب يوفضونَ خاشعةً أبصارهم : "غرالً وقد قال اهللا تعاىل

  ".ترهقُهم ذلَّةٌ ذَلك الْيوم الذي كَانوا يوعدونَ

واستمع يوم يناد الْمناد من مكَان قَرِيبٍ، يوم يسمعونَ الصيحة بِالْحق ذَلك يوم الْخروج إنا ": وقال تعاىل

  ".حنن حنيي ومنيت وإِلينا املَصري يوم تشقق األرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسري

م يوم يدع الداع إىل شيء نكُر خشعاً أبصارهم يخرحونَ من األجداث كَأَنهم فَتولَّ عنه: "قال تعاىل

  ".جراد منتشر مهطعني إىل الداع يقُولُ الْكَافرونَ هذَا يوم عِسر

  ".تارةً أخرى منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرجكُم: "وقال تعاىل

  ".فيها تحيونَ وفيها تموتونَ ومنها ختْرجون: "وقال تعاىل

  ".واللّه أنبتكم من األرض نباتاً مثَّ يعيدكم فيها ويخرجكُم إخراجاً: "قال تعاىل

  ".يوم ينفَخ يف الصورِ فَتأتونَ أفْواجاً: "وقال تعاىل

حدثنا عبد اهللا بن عثمان، حدثنا ابن املبارك، أخربنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن : الدنياوقال ابن أيب 

ترسل ريح فيها صر باردة زمهرير، فال تذر على اآلرض مؤمناً إِال : "أيب الزعر، عن عبد اهللا بن مسعود قال
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الصور، فينفخ فيه، فال يبقى لفته تلك الريح، مث تقوم الساعة على الناس، فيقوم ملك بني السماء واألرض ب

خلق من خلق السماء واألرض إِال مات، مث يكون بني النفختني ما شاء اهللا أن يكون، مث يرسل اهللا ماء من 

: حتت العرش، فتنبت جسمام وحلمام من ذلك املاء، كما تنبت األرض من الري مث قرأ ابن مسعود

"ورشالن ككَذل."  

ء واألرض بالصور، فينفخ، فتنطلق كل نفس إىل جسدها، فتدخل فيه ويقومون قياماً مث يقوم ملك بني السما

  .لرب العاملني

يبلون يف القبور فإذا مسعوا الصرخة عادت األرواح إىل األبدان واملفاصل، بعضها إىل : وعن وهب بن منبه قال

: لتراب عن رؤوسهم، يقول املؤمنونبعض، فإذا مسعوا النفخة الثانية ذهب القوم قياماً على أرجلهم، ينفضون ا

 .سبحانك ما عبدناك حق عبادتك

  ذكر أَحاديث يف البعث 

ترسل ريح فيها صر باردة : عن سلمة بن كهيل، عن أيب الزعراء، عن عبد اهللا، قال: وقال سفيان الثوري

يقوم ملك بني زمهرير، فال يبقى على األرض مؤمن إال لفته تلك الريح، مث تقوم الساعة على الناس، مث 

السماء واألرض بالصور، فينفخ فيه ال يبقى خلق يف السماء واألرض إِال مات، مث يكون بني النفختني ما 

شاء اهللا أن يكون، مث يرسل اهللا ماء من حتت العرش، فتنبت جسمامِ وحلمامِ من ذلك املاء، كما تنبت 
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أرسلَ الرياح فتثريسحاباً فسقْناه إِىل بلَد ميت فأحيينا  واللَّه الَّذي: "األرض من الثرى، مث قرأ ابن مسعود

ورشالن كَا كَذَلوم دعب ضاألر بِه."  

مث يقوم ملك بني السماء واألرض بالصور، فينفخ فيه، فتنطلق كل نفس إىل جسدها، فتدخل فيه، 

  .ويقومون فيجيئون قياماً لرب العاملني

أخربنا أبو خيثمة، أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا محاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، : أيب الدنياوقال ابن 

وما آية ذلك يف ؟ قلت يا رسول اهللا كيف حييي اهللا املوتى: عن وكيع بن عدي، عن عمه أيب رزين قال

: قال: بلى: لتق؟ أما مررت بوادي أهلك حمالً مث مررت به راً أخضر: يا أبا رزين: "قال؟ خلقه

  ".فكذلك حييي اهللا املوتى، وذلك آيته يف خلقه

وقد رواه اِإلمام أمحد، عن عبد الرمحن بن مهدي وغندر كالمها عن شعبة، عن حيىي بن عطاء به، حنوه أو 

  .مثله

حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد اهللا بن املبارك، أخربنا عبد : وقد رواه اِإلمام أمحد من وجه آخر فقال

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : الرمحن بن يزيد بن جابر، عن سليمان بن موسى، عن أيب رزين العقيلي، قال

مررت بأرض من أرضك جمدبة، مث مررت : قال؟ يا رسول اهللا كيف حييي اهللا املوتى: عليه وسلم فقلت

أن تشهد أن : قال؟ ميانما اِإل: يا رسول اهللا: قلت: قال: كذلك النشور: قال: نعم: قلت: قال؟ ا خمصبة

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، وأن يكون اهللا ورسوله أحب إليك مما 

سوامها، وأن حترق يف النار أحب إليك من أن تشرك باهللا، وأن حتب غري ذي نسب ال حتبه إِال هللا، فإن 

يا : حب املاء للظمآن يف اليوم القائظ قلتكنت كذلك، فقد أدخل حب اِإلميان يف قلبك كما أدخل 

ما من أميت أو من األمة عبد يعمل حسنة، فيعلم أا حسنة، : "قال" كيف بأن أعلم أين مؤمن: رسول اهللا

وأن اهللا جازيه ا خرياً، وال يعمل سيئة، فيعلم أا سيئة، ويستغفر اللّه، ويعلم أنه ال يغفر إال هو، إال 

  ".وهو مؤمن

: وقد مجع أحاديث وأثاراً تشهد حلديث الصور يف متفرقاته، أخربنا سعيد بن بشري: ليد بن مسلمقال الو

  ".واستمع يوم ينادي الْمنادي من مكَان قَرِيبٍ: "عن قتادة، يف قوله تعاىل

، إن اهللا أيتها العظام البالية، واألوصال املتقطعة: "يقوم ملك على صخرة بيت املقدس، ينادي: قال

ال يغريعن أهل القبور عذاب القرب إال فيما بني نفخة : "يأمركم أن جتتمعوا لفصل القضاء وعن قتادة قال

  ".الصعق ونفخة البعث
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هذا ما : "يعين تلك الفترة فيقول له املؤمن" يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا: "فلذلك يقول الكافر حني يبعث

  ".وعد الرمحن وصدق املرسلون

حدثين علي بن احلسني بن أيب مرمي، عن حممد بن احلسني حدثين صدقة بن : أبو بكر بن أيب الدنيا وقال

كان أبو حمكم اجلسري جيتمع إليه إخوانه وكان حكيماً : قال. حدثين معدي بن سليمان: بكر السعدي

 ربهِم ينِسلُونَ قالوا يا ويلَنا من بعثَنا ونفخ يف الصورِ فَإِذَا هم من اَألجداث إِىل: "وكان إذا تال هذه اآلية

  ".من مرقَدنا

إن القيامة ذهبت فطاعتها بأوهام العقول، أما واهللا لئن كان القوم يف رقدة مثل ظاهر قوهلم، : بكى مث قال

قد عاينوا خطراً ملا دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ومل يوقفوا بعد موقف عرض، وال مسألة إال و

عظيماً، وحقت عليهم القيامة باجلالئل من أمرها، ولكن كانوا يف طول اِإلقامة يف الربزخ يأملون ويعذبون 

يف قبورهم، وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم، إال وقد نقلوا إىل طامة هي أعظم منه، ولوال أن 

فَإِذَا . "رقاداً، وإن يف القرآن لدليالً على ذلك األمر على ذلك ملا استصغر القوم ما كانوا فيه فسموه

  .مث يبكي حىت يبل حليته: قال". جاَءت الطَّامة الْكُبرى

مسعت أبا إدريس : حدثين عبد اهللا بن العالء، حدثين بشر عن عبد اهللا احلضرمي: وقال الوليد بن مسلم

أيها : م يف اجلاهلية، فقام فيهم شيخ فقالاجتمع الناس إىل مشايخ، بني العراق والشا: اخلوالين يقول

واهللا لقد رأيت رجالً ال يبعثه اهللا : إنكم ميتون، مث مبعثون إىل اِإلدانة واحلساب، فقام رجل، فقال: الناس

أبداً، وقع عن راحلته يف موسم من مواسم العرب، فوطئته اإلبل بأخفافها، والدواب حبوافرها، والرجالة 

إنكم من قوم سجينة أحالمهم، ضعيف يقينهم، : فقال له الشيخ.... تبق منه أمنلة بأرجلها حىت رم فلم

قليل عملهم، لو أن الضبع أخذت تلك الرمة، فأكلتها، مث ثلطتها، مث عدت عليها الكالب وأكلتها، 

لقيامة وبعرا، مث عدت عليها اجلاللة، مث أوقدا حتت قدر أهلها، مث نسفت الريح رمادها ألمر اهللا يوم ا

  .كل شيء أخذ منه شيئاً أن يرده فرده، مث بعثه لإلدانة والثواب

: يا حممد: أن شيخاً من شيوخ اجلاهلية القساة قال: حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر: وقال الوليد

ثالث بلغين، أنك تقوهلن ال ينبغي لذي عقل أن يصدقك فيهن، بلغين أنك تقول إن العرب تاركة ما 

فقال له الرسول عليه " عبد هي وآباؤها، وأنا نظهر على كنوز كسرى وقيصر، ولنموتن ولنبعثن كانت ت

وال تنساين ؟ وال تضلين يف املوتى: قال" مث آلخذن بيدك يوم القيامة، فألذكرنك مقالتك هذه: "السالم

عليه وسلم ورأى  وال أضلك يف املوتى، وال أنساك، قال فبقي الشيخ حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا: قال
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ظهور املسلمني على كسرى وقيصر، فأسلم وحسن إسالمه، وكان كثرياً ما يسمع عمر بن اخلطاب حيييه 

يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إلعظامه ما كان واجه به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وسلم أنه يأخذ بيدك، وال يأخذ قد أسلمت ووعدك رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكان عمر يأتيه ويقول

حدثنا : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيد أحد إال أفلح وسعد إن شاء اهللا

جاء العاص بن وائل إىل رسول اهللا صلى : فضيل بن عبد الوهاب، أخربنا هشيم، عن سعيد بن جبري، قال

نعم، مييتك واهللا، مث حيييك، مث يدخلك : قال؟ يبعث اهللا هذا: مديا حم: اهللا عليه وسلم بعظم قد رم وقال

وضرب لَنا مثَالَ ونِسي خلْقَه قَالَ من يحييِ العظَام وهي رميم قُلْ يحيِيها الَّذي أنشأها أولَ : "النار ونزلت

  ".مرة وهو بِكُلَّ خلْق عليم

  ".ولَقَد علمتم النشأةَ األوىل": وقال تعاىل يف قوله

عجباً ملن يكذب : كان يقال: وعن أيب جعفر الباقر قال؟ فال تصدقون: قال خلق آدم، وخلقكم، قال

بالنشأة األخرى وهو يرى النشأة األوىل يا عجباً كل العجب ملن يكذب بالنشر بعد املوت، وهو ينشر يف 

وهو الَّذي يبدأ الْخلْق ثَم يعيده وهو أهون : "وقال أبو العالية يف قوله. ياكل يوم وليلة، ورواه ابن أيب الدن

  ".علَيه

  .إعادته أهون عليه من ابتدائه وكل يسري، رواه ابن أيب الدنيا: قال

اهللا  قال رسول: حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة، قال: وقال اِإلمام أمحد

قال اهللا عز وجل كذبين عبدي ومل يكن له ذلك، وشتمين ومل يكن له ذلك، أما : "صلى اهللا عليه وسلم

اختذ اهللا ولداً، وأنا األحد، الصمد، الذي مل : فليعدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي فقوله: تكذيبه إياي فقوله

  .حنيوهو ثابت يف الصحي". يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفواً أحد

: وفيهما قصة الذي أوصى إىل نبيه إذا مات أن حيرقوه مث يذروا نصف رماده يف الرب، ونصفه يف البحر، وقال

لئن قدر اهللا علي، ليعذبين عذاباً ال يعذبه أحداً من العاملني، وذلك أنه مل يدخر عند اهللا حسنة واحدة، فلما 
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مع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فإذا رجل قائم، مات، فعل ذلك بنوه، كما أمرهم، فأمر اهللا الرب فج

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغفر له. خشيتك، وأنت أعلم: ما محلك على هذا قال: فقال له ربه

: سبحان اهللا: دخلت املقابر نصف النهار، فنظرت إىل القبور كأا قوم صموت، فقلت: وعن صاحل املزي قال

ومن آياته أنْ تقُوم : "م من بعد طول البلى فهتف يب هاتف من بعض تلك احلفريا صاحلمن حيييكم وينشرك

 .فخررت واهللا مغشياً علي: قال". السماُء واألرض بِأمرِه ثُم إِذَا دعاكم دعوةً من األرض إِذَا أنتم تخرجونَ

  ر لبعث األجساد من قبورها يكون يوم اجلمعة ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ يف الصو

عن يزيد بن عبد اهلادي، عن حممد بن اهلادي، عن : قال اِإلمام مالك بن أنس: وقد وردت يف ذلك أحاديث

خري يوم طلعت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حممد بن إبراهيم، عن أيب مسلم، عن أيب هريرة، قال

يه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقام الساعة، وما من دابة فيه الشمس يوم اجلمعة، ف

إال وهي مسيخة يوم اجلمعة من حني تصبح حىت تطلع الشمس شفقاً من الساعة، إِال اجلن واِإلنس، وفيها 

  ".ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهللا شيئاَ إِال أعطاه إياه
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اللفظ له، والترمذي من حديث مالك، وأخرجه النسائي عن قتيبة، عن بكر بن نصر عن أيب ورواه أبو داود و

  .اهلادية حنوه وهو أمت

  حلظة قيام الساعة 

وال الساعة تقوم إال يف : "وقد رواه الطرباين يف معجمه الكبري، من طريق آدم بن علي، عن ابن عمر، مرفوعاً

  ".األذان

  .لفجريعين يف أذان ا: قال الطرباين

أخربنا إبراهيم بن حممد، حدثين موسى بن عبيدة، حدثين : وقال اِإلمام حممد بن إدريس الشافعي يف مسنده

أتى جربيل مبرآة : "أنه مسع أنس بن مالك يقول: أبو األزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اهللا بن عمر

فضلت . اجلمعة: ما هذه قال: "صلى اهللا عليه وسلمبيضاء متأللئة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب 

ا أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى، ولكم فيها خري، وفيها ساعة ال يوافقها مؤمن، 

يا جربيل وما يوم املزيد : "يدعو اهللا خبري إِال استجيب له، وهو عندنا يوم املزيد، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن ربك اختذ يف الفردوس وادياً أفيح فيه كثب املسك، فإذا كان يوم اجلمعة، أنزل ما شاء من : فقال
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مالئكته، وحوله منابرمن نور عليها مقاعد النبيني، وحفت تلك املنابر مبنابر من الذهب، مكللة بالياقوت 

أنا ربكم، قد : اهللاوالزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم، على تلك الكثب فيقول 

قد رضيت عنكم، ولكن ما : ربنا نسألك رضوانك، فيقول: صدقتكم وعدي، فسلوين أعطكم، فيقولون

متنيتم ولدي مزيد، فهم حيبون يوم اجلمعة، ملا يعطيهم فيه رم من اخلري، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم 

  ".على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة

: الشافعي، عن إبراهيم بن حممد أيضاً، حدثين أبوعمر، عن إبراهيم بن اجلعد، عن أنس شبيهاً به قال مث رواه

  .وزاد فيه أشياء

  .وسيأيت ذكر هذا احلديث إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب صفة اجلنة بشواهده وأسانيده، وباهللا املستعان: قلت

  أجساد األنبياء ال تبليها األرض

حدثنا حسني بن علي اجلعفي، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن أيب : بن حنبلوقال اِإلمام أمحد 

إن من أفضل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األشعث األنصاري، عن أوس بن أوس الثقفي، قال

ه، فإن أيامكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعق، فأكثروا علي من الصالة في
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إن : "قال -يعين بليت - ؟، قالوا يا رسول اهللا كيف تعرض عليك صالتنا وقد أرمت"صالتكم معروضة علي

  ".اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء

ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث احلسني بن علي اجلعفي مثله، ويف رواية البن ماجه، عن 

  .أوس بن أوس، قال شيخنا وذلك وهم شداد بن أوس، بدل

حدثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو، حدثنا زهري يعين ابن حممد، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، : وقال أيضاً

: عن عبد الرمحن بن يزيد األنصاري، عن أيب أمامة بن عبد املنذر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

: أعظمها عند اهللا، وأعظم عند اهللا من يوم الفطر، ويوم األضحى، وفيه مخس خاللسيد األيام يوم اجلمعة، و"

خلق اهللا فيه آدم، وفيه توىف اهللا آدم، وفيه ساعة ال يسأل اهللا العبد فيها شيئاً إال آتاه اّهللا إياه، ما مل يسأل 

ال حبر، إال وهو يشفق من حراماً، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، وال مساء، وال أرض، وال جبال، و

  ".يوم اجلمعة

  .ورواه ابن ماجه، عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن حيىي بن أيب بكر، عن زهر به

  ".أن القيامة تقوم وقت األذان للفجر من يوم اجلمعة: "وقد روى الطرباين عن ابن عمر مرفوعاً

ة، للنصف من شهر رمضان، وهذا وقد حكى أبو عبد اهللا القرطيب يف التذكرة، أن ذلك هو من يوم مجع
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  .حيتاج إىل دليل

حدثنا أمحد بن كثري، حدثنا قرط بن حريث أبو سهل، عن رجل من أصحاب : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

يومان وليلتان مل يسمع اخلالئق مبثلهن، ليلة امليت مع أهل القبور، ومل تبت ليلة : قال احلسن: احلسن، قال

يوم القيامة، ويوم يأتيك البشري من اهللا، إما باجلنة، وإما بالنار، ويوم تعطى كتابك إما قبلها، وليلة صبيحتها 

  .بيمينك، وإما بشمالك

وهكذا روي عن عبد قيس وهرم بن حيان وغريمها، أم كانوا يستعظمون الليلة اليت يسفر صباحها عن يوم 

  .القيامة

ثري العبدي، حدثين حممد بن سابق، حدثنا مالك ابن مغول، حدثنا أمحد بن إبراهيم بن ك: وقال ابن أيب الدنيا

بينما احلسن يف يوم من رجب يف املسجد، ويف يده قليلة، وهو ميص ماءها، مث ميجه، إذ تنفس : عن محيد، قال

يا ويلكم من ! لوأن بالقلوب صالحاً! لو أن بالقلوب حياة: تنفساً شديداً، مث بكى، حىت أرعد متكأه مث قال

أي ليلة متخض عن صبيحة يوم القيامة ما مسع اخلالئق بيوم قط أكثر عورة بادية، ! بيحتها يوم القيامةليلة ص

 .وال عيناً باكية من يوم القيامة

  ذكر أَن أَول من تنشق عنه األرض يوم القيامة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 ٢٦٩

عقل يعين ابن زياد، عن األوزاعي، حدثين احلكم بن موسى أبو صاحل، حدثنا م: قال مسلم بن احلجاج

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين أبو هريرة قال: حدثين عبيداهللا بن مرواح: حدثين أبو عمار

  ".أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه األرض، وأول شافع، وأول مشفع"

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالعن علي بن زيد، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد : وقال هشيم

  ".أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر وأنا أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة وال فخر"

حدثنا أبو خيثم، أخربنا حجري بن املثىن، أخربنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

قال رسول اهللا صلى : اهلامشي، عن عبد الرمحن األعرج، عن أيب هريرة قالسلمة، عن عبد اهللا بن الفضل 

ينفخ يف الصور، فيصعق من يف السموات ومن يف األرض، إال من شاء اهللا، مث ينفخ فيه : "اهللا عليه وسلم 

أخرى، فأكون أول من يبعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فال أدري أحوسب بصعقته يوم الطور، أو بعث 

أنا أول من تنشق عنه : "ويف الصحيح ما يقرب من هذا السياق، واحلديث يف صحيح مسلم ".قبلي

فذكرموسى ". األرض، فأجد موسى باطشاَ بقائمة العرش، فال أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور

ال يف هذا السياق، ولعله من بعض الرواة، دخل عليه حديث يف حديث فإن الترديد هاهنا ال يظهر وجهه 

  ".أم جوزي بصعقة الطور: "سيما قوله

حدثنا إسحاق بن إمساعيل، أخربنا سفيان، هو ابن عيينة عن عمرو، وهو ابن : وقال ابن أيب الدنيا أيضاً

  :دينار، عن عطاء، وابن جدعان، عن سعيد بن املسيب، قال

أبو بكر، فأتى رسول والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه : كان بني أيب بكر ويهودي منازعة، فقال

أنا أول من تنشق عنه األرض، فأجد موسى متعلقاً بالعرش، فال : يا يهودي: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .؟"أو جوزي بالصعقة؟ أدري، هل كان قبلي

واحلديث يف الصحيحني من غري وجه بألفاظ خمتلفة، ويف بعضها أن املقاول هلذا . وهذا مرسل من هذا الوجه

  .ودي إمنا هو رجل من األنصار، ال الصديق رضي اهللا عنه فاهللا أعلماليه
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إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يصعق فأجد موسى باطشاً : "ومن أحسنها سياقاً

  .؟"أم جوزي بصعقة الطور؟ بقائمة من قوائم العرش، فال أدري أصعق، فأفاق قبلي

أن هذا الصعق يكون يف عرصات القيامة، وهو صعق آخر غري املذكور يف  وهذا كما سيأيت بيانه يقتضي

القراّن، وكان سبب هذا الصعق يف هذا احلديث لتجلي الرب تعاىل، إذا جاء لفصل القضاء، فيصعق الناس، 

  .كما خر موسى صعقاً يوم الطور، واهللا تعاىل أعلم

يل، أخربنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن احلسن، أخربنا إسحاق بن إمساع: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

كأين أراين أنفض رأسي من التراب، فألتفت فال أرى أحداً إال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

وهذا مرسل أيضاً ". أو بعث قبلي؟ موسى متعلقاً بالعرش، فال أدري أهو ممن استثىن اهللا أن ال تصيبه النفخة

 .وهو أضعف

  سول عليه السالم أول من تنشق األرض عنه يوم القيامة الر

حدثنا أبو العباس : أخربنا أبو عبيد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو، قاال: وقال احلافظ أبو بكر البيهقي

حممد بن يعقوب، حدثنا حممد بن إسحاق الصنعاين، حدثنا عمرو بن الناقد، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا 
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أعني، عن معمر بن راشد، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب، عن بشر بن سعاف، عن عبد اهللا موسى بن 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وأنا أول من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن سالم، قال

خيرجوه وإسناده ال بأس  مل" تنشق عنه األرض وأنا أول شافع ومشفع، بيدي لواء احلمد، حىت آدم فمن دونه

  .به

حدثنا أبو سلمة املخزومي، أخربنا عبد اهللا بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن أيب : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

قال رسول اهللا : عن أيب سلمة، عن ابن عمر، قال: بكر بن عمر بن عبد الرمحن، عن سامل بن عبد اهللا، وقال

تنشق عنه األرض، مث أبو بكر، مث عمر، مث أذهب إىل أهل البقيع،  أنا أول من: "صلى اهللا عليه وسلم

  ".فيحشرون معي، مث أنتظر أهل مكة، فيحشرون معي، فأحشر بني احلرمني

دخل رسول اهللا صلى : أخربنا سعيد بن سلمة، عن إمساعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وقال أيضاً

هكذا نبعث يوم : "ميينه، وعمر عن يساره، وهو متكىء عليهما، فقال اهللا عليه وسلم املسجد، وأبو بكر عن

  ".القيامة

حدثين حممد بن احلسني، حدثنا قتيبة بن سعيد، أخربنا الليث، عن سعد، عن خالد بن : وقال ابن أيب الدنيا

سبعون  ما من فجر يطلع، إال نزل: "يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن منبه بن وهب، أن كعب األحبار قال
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ألفاً من املالئكة، حىت حيفوا بالقرب، يضربون بأجنحتهم، ويصلون على النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا 

أمسوا عرجوا، وهبط مثلهم، وصنعوا مثل ذلك، حىت إذا انشقت األرض، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ".وسلم يف سبعني ألفاً من املالئكة، يوقرونه صلى اهللا عليه وسلم

: عن يونس بن سيف، قال: وأخربنا هارون بن عمر القرشي، حدثنا الوليد بن مسلم، أخربنا مروان بن سامل

حيشر الناس رجاالً، وأحشر راكباً على الرباق، وبالل بني يدي على : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

شهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً ناقة محراء، فإذا بلغنا جممع الناس، نادى بالل باألذان، فإذا قال أ

  .وهذا مرسل من هذا الوجه". رسول اهللا، صدقه األولون واآلخرون

  ذكر بعث الناس حفاة عراة غرالً وذكر أول من يكسى من الناس يومئذ 

حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن : قال اإلمام أمحد

فقالت : يبعث الناس يوم القيامة حفاة، عراة، غرالً، قال: "ة، أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعائش

  ".لكُلِّ امرِىٍء منهم يومئذ شأنٌ يغنِيه: "يا رسول اهللا فكيف بالعورات فقال: عائشة

أبا مليكة، عن القاسم، عن وأخرجاه يف الصحيحني، من حديث حامت بن أيب صغرية، عن عن عبد اهللا بن 

  .عائشة بنحوه

حدثنا عفان، حدثنا شعبة، : أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل اهللا عليه السالم وقال اِإلمام أمحد

: مسعت ابن عباس قال: مسعت سعيد بن جبري حيدث، قال: قال. حدثنا املغرية بن النعمان شيخ من النخع

ياَ أيها الناس إنكم حمشورون إىل اهللا حفاة، عراة : "ليه وسلم مبوعظة فقالقام فينا رسول اهللا صلى اهللا ع
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  ".كما بدأنا أول خلْق نعيده، وعداً علَينا إِنا كنا فاعلني": "غرالً

أال وإن أول اخللق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيحيا ناس من أميت فيؤخذ م ذات الشمال، "

وكُنت : "فألقولن كما قال العبد الصاحل. إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: وليقالن يل. يبأصحا: فألقولن

ء شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَييب عقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تادمهِيداً مش هِملَيع مِّذعإِنْ ت هيد

  ".نْ تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز احلَكيمفَإِنهم عبادك وإِ

  .أخرجاه يف الصحيحني من حديث شعبة" إن هؤالء مل يزالوا يرتدون على أعقام منذ فارقتهم: فيقال

عن سفيان بن عيينة، وهو يف الصحيحني من حديثه، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن : ورواه أمحد

  ".إنكم حمشورون إىل اهللا حفاة عراة غرالً: "وعاًجبري، عن ابن عباس مرف

ورواه البيهقي من حديث هالل بن حيان، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه 

يا فالنة لكل امرىء : فقال؟ أينظر بعضنا إىل بعض: حتشرون عراة حفاة، فقالت زوجته: "وسلم قال

  ".منهم يومئذ شأن يغنيه

: قاال. أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي، وأبو سعيد حممد بن موسى: فظ أبو بكر البيهقيوقال احلا

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا العباس بن حممد الدوري، حدثنا مالك بن إمساعيل، حدثنا عبد 

رث، عن أيب هريرة، السالم بن حرب، عن أيب خالد الدالين، عن املنهال بن عمرو، عن عبد اهللا بن احلا

حيشر الناس حفاة عراة غرالً، قياماً أربعني سنة، شاخصة أبصارهم إىل السماء، قال فيلجمهم اهللا : "قال

مث ينادي حملمد : العرق من شدة الكرب، مث يقال اكسوا إبراهيم، فيكسى قبطيتني من قباطي اجلنة، قال

فيشرب ويغتسل، وقد تقطعت : ة إىل مكة، قالصلى اهللا عليه وسلم فيفجر له احلوض، وهو ما بني أيل

فأكسى من حلل اجلنة، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أعناق اخلالئق يومئذ من العطش، مث قال

سل تعط، : فأقوم عن أو على ميني الكرسي، ليس أحد من اخلالئق يقوم ذلك املقام يومئذ غريي، فيقال

إين شافع هلما أعطيت أو منعت، وال أرجو : لوالديك شيئاً فقالواشفع تشفع، فقام رجل فقال أترجو 

قد يكون هذا قبل نزول الوحي بالنهي عن االستغفار للمشركني والصالة على : قال البيهقي" هلما شيئاً

  .املنافقني

وروى ابن مبارك، عن سفيان، عن عمرو بن قيس، عن املنهال بن عمرو، عن عبد اهللا بن : قال القرطيب

  .أول من يكسى اخلليل قبطيتني، مث حممد عليه السالم حلة، عن ميني العرش: رث، عن علي، قالاحلا

وقال أبو عبد اهللا القرظي يف كتاب التذكرة، وروى أبو نعيم احلافظ يعين األصبهاين، من حديث األسود، 



 ٢٧٤

أول من يكسى : "وعلقمة، وأيب وائل، عن عبد اهللا بن مسعود، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إبراهيم، يقول اهللا اكسوا خليلي، فيؤتى بريطتني بيضاوين فيلبسهما، مث يقعد مستقبل العرش، مث أويت 

  ".بكسويت، فألبسها، فأقوم عن ميينه قياماً ال يقومه أحد غريي، يغبطين فيه األولون واآلخرون

إن : "ثري عن أيب الزبري، عن جابر، قالوقال احلليمي يف منهاج الدين له، وروى عباد بن ك: قال القرطيب

املؤذنني وامللبني خيرجون يوم القيامة يؤذن املؤذن ويليب املليب، وأول من يكسى من حلل اجلنة إبراهيم مث 

  .وذكر متامه" حممد مث النبيون مث املؤذنون

من ذلك أنه أول من  :مث شرع القرطيب يذكر املناسبة يف تقدمي إبراهيم عليه الصالة والسالم يف ذلك فقال

  .لبس السراويل مبالغة يف التستر، أو أنه جرد يوم ألقي يف النار فاهللا أعلم

  وروى البيهقي من حديث إمساعيل بن أيب أويس، حدثين عن حممد بن أيب عياش، عن

يبعث : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عطاء بن يسار، عن سودة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

ينظر !! الناس حفاة عراة غرالً، قد أجلمهم العرق، فبلغ شحوم األذان، فقلت يا رسول اهللا واسوءتاه

إسناده جيد وليس هو ". بعضنا إىل بعض قال يشغل الناس عن ذلك لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه

  .يف املسند وال يف الكتب

عبد احلميد بن سليمان، حدثين حممد بن أيب  وقال أبو بكر بن أيب الدنيا، حدثنا سعيد بن سليمان، عن

حيشر الناس : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: موسى، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة، قالت

: قلت: يشغل الناس: قال؟ حفاة عراة غرالً كما بدئوا، قالت أم سلمة يا رسول اهللا ينظر بعضنا إىل بعض

  ".ثاقيل الذر، مثاقيل اخلردلقال نشر الصحف فيها م؟ وما شغلهم

وقال احلافظ أبو بكر البزار حدثنا عمر بن شبة، حدثنا احلسني بن حفص، حدثنا سفيان يعين الثوري عن 

إنكم حمشورون حفاة عراة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: زبيدة، عن مرة، عن عبد اهللا، قال

  ".غرالً

يه فدخل عليه حديث من إسناد علي حديث من إسناد آخر، أحسب أن عمر بن شبة غلط ف: قال البزار

وإمنا هذا احلديث عن سفيان الثوري، عن مغرية بن النعمان، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال 

وليس لسفيان الثوري عن زبيد، عن مرة، عن عبد اهللا بن مسعود، حديث مسند، وهكذا رواه ابن أيب 

  ".وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصالة والسالم: "، وزادالدنيا، عن عمر بن شبة به مثله

حدثنا أبو عمار احلسني بن حريث، أخربنا الفضل بن موسى، عن عابد بن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا
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كيف حيشر : سألت عائشة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا: شريح، عن أنس، قال

وعن أي ذلك تسألني إنه قد نزل : قال!! واسوءتاه من يوم القيامة: قالت: حفاة عراة: "فقال؟ الرجال

لكلِّ امرىٍء منهم يومئذ : "وأي آية يا رسول اهللا قال: قالت. كان عليك ثياب أم ال. علي أنه ال يضرك

نيهغشأنٌ ي."  

ن كرز، عن نافع، عن ابن عمر، حدثنا روح بن حامت، حدثنا هيثم، ع: وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي

  ".حيشر الناس كما ولدم أمهم، حفاة، عراة، غرالً"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

ومن أي شيء : فقال!! واسوءتاه: نعم، فقالت: بأيب أنت وأمي فقال؟ النساء والرجال: فقالت عائشة

جال والنساء حفاة عراة غرالً، ينظر حيشر الر: عجبت من حديثك: قالت؟ تعجبني يا بنت أيب بكر

شغل الناس يومئذ عن النظر، ومسوا : فضرب على منكبها وقال يا بنت أيب قحافة: قال؟ بعضهم اىل بعض

بأبصارهم موقوفني، ال يأكلون وال يشربون، شاخصني بأبصارهم إىل السماء أربعني سنة، فمنهم من يبلغ 

م من يبلغ بطنه، ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف، مث العرق قدميه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنه

يرحم اهللا من بعد ذلك العباد، فيأمر اهللا املالئكة املقربني فيحملون عرشه من السموات إىل األرض، حىت 

يوضع عرشه يف أرض بيضاء مل يسفك عليها دم، ومل تعمل فيها خطيئة، كأا الفضة البيضاء، مث تقوم 

 من حول العرش، وذلك أول يوم نظرت عني إىل اهللا، فيأمر منادياً فينادي بصوت يسمعه املالئكة حافني

فيشرئب الناس لذلك الصوت، وخيرج ذلك ؟ الثقالن من اجلن واِإلنس، أين فالن فالن بن فالن بن فالن

لك احلسنات، املنادي من املوقف، فيعرفه اهللا للناس مث يقال خترج معه حسناته، يعرف اهللا أهل املوقف بت

فإذا وقف بني يدي رب العاملني، قيل أين أصحاب املظامل فيجيبون رجالً، فيقال لكل واحد منهم أظلمت 

نعم يا رب، فذلك اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا : فيقول؟ فالناً لكذا وكذا

نار وال درهم، إال أخذ من احلسنات، كانوا يعملون، فتؤخذ حسنات الظامل فتدفع إىل من ظلمه، مث ال دي

ورد من السيئات، فال يزال أصحاب املظامل يستوفون من حسنات الظامل حىت ال تبقى له حسنة، مث يقوم 

ال تعجلوا، فيؤخذ من سيئام : ما بال غرينا استوىف ومنعنا فيقال هلم: من بقي ممن مل يأخذ شيئاً فيقولون

ه مبظلمة، فيعرف اللّه أهل املوقف أمجعني ذلك، فإذا فرغ من حساب فترد عليه، حىت ال يبقى أحد ظلم

ارجع إىل أمك اهلاوية، فإنه ال ظلم اليوم إن اهللا سريع احلساب، وال يبقى يومئذ ملك، وال : الظامل قيل

نيب مرسل، وال صديق، وال شهيد، إال ظن ملا رآه من شدة احلساب أنه ال ينجو، إال من عصمه اهللا عز 

  ".وجل
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هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد يف الصحيح كما سيأيت بيانه قريباً، إن شاء اهللا، وبه الثقة، 

 .وعليه التكالن

  اِإلنسان يبعث يوم القيامة يف ثياب عمله من خري أو شر 

اخلرساين فأما احلديث الذي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا حممد عبد اهللا بن إسحاق بن : قال احلافظ

املعدل، حدثنا حممد بن القاسم القاضي، أخربنا ابن أيب مرمي، أخربنا حيىي بن أيوب، عن ابن اهلاد، عن حممد 

بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن أيب سعيد اخلدري، أنه ملا حضره املوت دعا بثياب جديدة فلبسها، مث قال 

  ".يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيهاإن املسلم : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .فهذا حديث رواه أبو داود يف كتاب السنن، عن احلسن بن علي، عن ابن أيب مرمي

مث شرع البيهقي جييب عن هذا احلديث ملعارضته األحاديث املتقدمة يف بعث الناس حفاة عراة غرالً بثالثة 

  .ا املوقف يكونون عراة، مث يلبسون من ثياب اجلنةأا تبلى بعد قيامهم من قبورهم، فإذا وافو: أحدها: أجوبة

أنه إذا كسي األنبياء مث الصديقون مث من بعدهم على مراتبهم، فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما : الثاين

  .ميوت فيه، مث إذا دخلوا اجلنة لبسوا من ثياب اجلنة
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:  مات فيها من خري أو شر قال اهللا تعاىلأن املراد بالثياب هاهنا األعمال، أي يبعث يف أعماله اليت: الثالث

"ريخ كى ذَلقْوالت اسلبو."  

  ".وثيابك فَطَهر: "وقال

مث استشهد البيهقي على هذا اجلواب األخري مبا رواه مسلم من حديث األعمش، . عملك فأخلصه: قال قتادة

  ".يبعث كل عبد على ما مات عليه: "وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن أيب سفيان، عن جابر، قال

من مات على مرتبة من هذه : "وروينا عن فضالة بن عبيد، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: قال

  ".املراتب بعث عليها يوم القيامة

وية بن صاحل، أخربنا أمحد بن إبراهيم بن كثري، حدثنا زيد بن احلباب، عن معا: وقد قال أبو بكر بن أيب الدنيا

أوصاين معاذ بامرأته وخرج، فماتت، فدفناها، فجاءنا : أخربين سعيد بن هاىنء، عن عمرو بن األسود، قال

يف ثياا، فأمر ا فنبشت، وكفنها يف ثياب : قلنا؟ يف أي شيء هيأمتوها: وقد رفعنا أيدينا من دفنها فقال

  ".أحسنوا أكفان موتاكم، فإم حيشرون فيها: جدد وقال

حدثين حممد بن احلسني، حدثنا حيىي بن إسحاق، أخربنا إسحاق بن سيار بن نصر، عن الوليد بن : وقال أيضاً

: حيشر املوتى يف أكفام، وكذا روي عن أيب العالية، وعن أيب صاحل املزي، قال: مروان، عن ابن عباس، قال
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متغرية وجوههم، شعثة رؤوسهم، كة  بلغين أم خيرجون من قبورهم يف أكفان ذميمة، وأبدان بالية،

أجسامهم، طائرة من صدورهم وحناجرهم، ال يدري القوم مأواهم إال عند انصرافهم من املوقف، فيصرف 

واسوء منصرفاه إن أنت مل تغمدنا منك برمحة : م إىل اجلنة، أو يصرف م إىل النار، مث صاح بأعلى صوته

  .العظام، واجلرائم اليت ال غافر هلا غريكلقد ضاقت صدورنا من الذنوب !! واسعة

  ذكر شيء من أَهوال يوم القيامة بعض ما ورد من آيات الكتاب املبني 

فَيومئذ وقعت الْواقعة وانشقّت السماُء فَهِي يومئذ واهية، وامللَك علَى أرجائها وحيملَ : "قال اهللا تعاىل

  ".يومئذ تعرضونَ الَ تخفَى منكم خافية"وقهم يومئذ ثَمانِيةٌ عرش ربك فَ

واستمع يوم ينادي املُنادي من مكَان قَرِيب، يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذَلك يوم الْخروج : "وقال تعاىل

نوإلَي يتمنيي وحن نحا نإِنِسريا ينلَير عشح كراعاً ذَلس مهنع ضاألر قَّقشت موري، يصا الْم."  

إِنَّ لدينا أنكَاالً وجحيماً، وطَعاماً ذَا غصة وعذَاباً أليماً يوم ترجف األرض والْجبال وكَانت : "وقال تعاىل

فَكَيفت تتقُونَ إن كَفَرتم يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شيباً السماُء منفَطر بِه كَانَ : "هإىل قول" الْجِبالُ كَثيباً مهيالً

ويوم حيشرهم كَأنْ لَم يلْبثُوا إالَّ ساعةً من النهارِ يتعارفونَ بينهم قد خِسر : "وقال تعاىل" وعده مفْعوالً

  ".بِلقَاِء اللّه وما كَانوا مهتدين الَّذين كذّبوا

ويوم نِسير الْجِبالَ وترى األرض بارِزةً وحشرناهم فلَم نغادر منهم أحداً وعرِضوا علَى ربك : "وقال تعاىل

ألَّن متمعلْ زب ةرلَ مأو لَقْناكما خا كَمونمجِئْت ى  صفّاً لَقَدرفَت ابتالْك عضوداً وعوم لَ لَكمجنْع

الَ كَبِريريةً وصغ ادرغابِ الَ يتذَا الكها لا منلَتيا وقُولُونَ ييو يها فمم نيقفشم نيرِمجا الْماهصةً إِالَّ أح

أح كبر مظْلالَ يراً واضلُوا حما عدوا مجوداًو."  

وما قدروا اللَّه حق قدرِه واألرض مجيعاً قَبضتة يوم الْقيامة والسموات مطْوِيات بيمينيه : "وقال تعاىل

هللا مثَ سبحانه وتعالَى عما يشرِكونَ ونفخ يف الصورِ فَصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء ا
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 نيبِيجيَء بِالنو ابتالك عضوا وورِ ربِن ضقَت األررظُزونَ وأشنام ييق مى فَإِذَا هرأخ يهف خفاِء ندالشهو

  ".علُونَوقُضي بينهم بِالْحق وهم ال يظْلَمونَ ووفِّيت كُل نفْس ما عملَت وهوَ أعلَم بِما يف

فإِذَا نفخ يف الصورِ فَال أنساب بينهم يومئذ والَ يتساَءلُونَ فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأولئك هم : "وقال تعاىل

  ".الْمفْلحونَ ومن خفَّت موازِينه فأولئك الذين خِسروا أنفسهم يف جهنم خالدون

م تكون السماُء كَالْمهل وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهن والَ يسألُ حميم حميماً يبصرونهم يود يو: "وقال تعاىل

ض جيف األر نمو ؤوِيهالَّيت ت هيلَتوفَص يهوأخ هبتوصاح نِيهبِب ذئموذَابِ يع ني مدفْتلَو ي رِماملُج يعاً ثُمم

  ".يه كال إِنها لَظَى نزاعةً للشوى تدعو من أدبر وتولَّى وجمع فَأوعىينجِ

فَإذَا جاَءت الصاخةُ يوم يفر املَرُء من أخيه وأمه وأبِيه وصاحبته وبنِيه لكُل امرِيٍء منهم : "وقال تعاىل

 نِيهغأنٌ يش ذئموي مه كةٌ أولئرا قَتقُههرةٌ ترا غَبهلَيع ذئموي وهجوةٌ ورتبشكَةٌ مساحرة ضسفذ مئموجوه يو

  ".الْكَفَرةُ الْفَجرةُ

ملَن يرى فَأما من  فَإِذَا جاءت الطَّامةُ الكُبرى يوم يتذَكَّر اِإلنسانُ ما سعى وبرزت اجلَحيم: "وقال تعاىل

وى فَإِنَّ اجلَنةَ طَغى وآثَر الْحياة الدنيا فَإِنَّ اجلَحيم هي املَأوىَ وأما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عن اهلَ

كْرذ نم تأن يما فاهسرانَ مأي ةن الساعع كألُونسى ياملَأو يه نم نِرنم ا أنتما إِناههتنم بكا إِىل راه

  ".يخشاها كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثئُوا إِالَّ عشيةً أو ضحاها

جهنم يومئذ كال إِذا دكَّت األرض دكاً دكّاً وجاَء ربك والْملَك صفّاً صفّاً وجِيَء يومئذ بِ: "وقال تعاىل

هذَابع ذِّبعالَ ي ذئموي فَياتيحل تمنِي قدتا لَيقُولُ يى يالذِّكْر ى لَهانُ وأنساِإلن ذَكَّرتي  ثَاقَهالَ يوثق وو دأح

رةً ماضير كي إِىل ربجِعةُ ارنئطْمالْم فْسا النهتا أيي ديأحتني جلادخي وادبلي يف عخةً فاديض."  

هلْ أتاك حديثُ الْغاشية وجوة يومئذ خاشعةٌ عاملَةٌ ناصبةٌ تصلَى ناراً حاميةً تسقَى من عين : "قال تعاىل

ي من جوع ووجوه يومئذ ناعمةٌ لسعيِها راضيةٌ يف جنة آنِية لَيس لَهم طَعام إِالَّ من ضرِيع الَ يسمن والَ يغنِ

صم ارِقمنوعةٌ وضوم ابأَكْوةٌ وفُوعرم ررا سيهاريةٌ فج نييها عةً فيا الَغيهف عمسالَ ت يةالع ابِيرزفوفَةٌ و

  ".اِإلبِل كَيف خلقَتمبثُوثَةٌ أفالَ ينظُرونَ إِلَى 

 إِذَا وقَعت الْواقعة لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ خافضةٌ رافعةٌ إِذَا رجت األرض رجا وبست الْجِبالُ: "وقال تعاىل

م ةنماملَي ابحاجاً ثَالَثَة فَأصوأز متكُنثّاً وبناء مبه تا فَكَانسا بم ةأمشالْم ابحة وأصنميالْم ابحا أص

  ".أصحاب الْمشأمة والسابِقُونَ السابِقونَ أولئك الْمقَربونَ يف جنات النعيم

مث ذكر جزاء كل من هذه األصناف الثالثة عند احتضارهم، كما ذكرنا يف تفسريآخر هذه السور 
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  .الكرمية

ولَّ عنهم يوم يدع الداع إِىل شيٍء نكُر خشعاً أَبصارهم يخرجونَ من اَألجداث كَأنهم فَت: "وقال تعاىل

ِسرع موونَ هذَا يرقُولُ الْكَافاع يإِلَى الد نيعطهشر متناد مرج."  

موات و برزوا للَّه الواحد الْقهار وترى اْرِمين يومئذ يوم تبدلُ األرض غَير األرض والس: "وقال تعاىل

 تبا كَسفْس مكًلَّ ن اللَّه جزِييار لالن مهوهجى وشغتان ورقَط نم ابِيلهمرس يف اَألصفَاد نِنيمقر إِنَّ اللَّه

لنالَغٌ لذَا بابِ هسالْح رِيعابِسأولُوا اَأللْب ليذَّكَّرو داحو و إِلها هموا أَنلَمعليو وا بِهذَرنلياس و."  

رفيع الدرجِات ذو العرثس يلْقي الروح من أمرِه علَى من يشاُء من عباده ليذر يوم التالَق : "وقال تعاىل

ونَ الَ يارزم به فْس مبا يومى كُلُّ نجزت موارِ الْيالْقَه داحالْو لّهل موالْي ن ملُلْكميْء لش مهنم لَى اللَّهفَى عخ

  ".كَسبت الَ ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع احلسابِ

اجِرِ كَاظمني ما للظَّالمني من حميم والَ شفيع وأنذرهم يوم اآلزِفَة إِذ الْقُلُوب لَدى احلَن: "وقال تعاىل

ضونَ بِشيٍء يطَاع يعلَم خائنةَ األعين وما تخفي الصدور واللَّه يقْضي بِالْحق والَّذين يدعونَ من دونه الَ يقْ

ريصالب يعمالس وه إِنَّ اللَّه."  

ا قَد إِنما إِهلُكُم اللَّه الَّذي الَ إِله إِالَّ هو وسع كُل شيٍء علْماً، كَذلك نقُص علَيك من أنباِء م: "وقال تعاىل

 دينالراً، خوِز ةاميالق مولُ يمحي هفَإِن هنع ضرأع نكراً، ما ذنلَد نم اكنيآت قَدو قبس موي ماَء لَهسا ويهف

ثْتم إِالَّ عشراً، القيامة حمالً، يوم ينفَخ يف الصورِ ونحشر الْمجرِمني يومئذ زرقاً، يتخافَتونَ بينهم إنْ لَبِ

تم إِالَّ يوماً، ويسألُونك عن الْجِبالِ فَقُلْ ينِسفُها ربي نحن أعلَم بِما يقُولُونَ إِذْ يقُولُ أمثَلُهم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْ

لَه جوالَ ع اعيبِعونَ الديت ذئموتاً، يالَ أمجاً ووا عيهى فرفاً، الَ تفْصا قَاعاً صهذَرفاً، فَيسن  تعشخو

همساً، يومئذ الَ تنفَع الشفَاعةُ إِالَّ من أذنَ لَه الرحمن ورضي له قَوالً،  األصوات للرحمن فَالَ تسمع إِالَّ

قَدوم والْقَي يلحل وهجالْو تنعلْماً، وع يطُونَ بِهحالَ يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعل يمح نم ابخ 

  ."ظُلْماً

ةٌ يا أيها الَّذين آمنوا أنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبل أن يأيت يوم ال بيع فيه والَ خلَّةٌ والَ شفَاع: "وقال تعاىل

  ".والكَافرونَ هم الظَّالمونَ

وقال ". نفْس، ما كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ واتقوا يوماً ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه مثَّ توفَّى كُلُّ: "وقال تعاىل

لعذَاب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَما الَّذين اسودت وجوههم أكفَرتم بعد إِميانِكُم فذُوقُوا ا: "تعاىل

  ".ههم فَفي رحمة اللَّه هم فيها خالدونَبِما كنتم تكْفُرونَ، وأما الَّذين ابيضت وجو
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وما كَانَ لنبِي أن يغلَّ ومن يغلُلْ يأت بِما غَلَّ يوم القيامة ثُم توفَّى كُلُّ نفْس ما كَسبت : "وقال تعاىل

  ".وهم الَ يظْلَمونَ

ة شهِيداً علَيهِم من أنفُسهِم وجِئْنا بِك شهِيداً علَى هؤالَِء ونزلْنا علَيك ويوم نبعثُ يف كلِّ أم: "وقال تعاىل

نيملسلْمى لرشةً وبمحى وردهٍء ويكلِّ شاناً ليبت ابتالْك."  

ذين كَفَروا والَ هم يستعتبونَ،وإِذَا رأَى الَّذين ويوم نبعث من كلِّ أمة شهِيداً ثًم الَ يؤذنُ للّ: "وقال تعاىل

بقَالوا ر مكَاَءهركوا شرأش ينأَى الذإِذَا رونَ، وظَرني مالَ هو مهنع فَّفخفَالَ ي ذَابوا الْعؤالء ظَلَما هن

قَوا إِلَيهم الْقَولَ إِنكُم لَكَاذبونَ، وألقَوا إِلَى اللَّه يومئذ السلَم وضلَّ شركَاؤنا الَّذين كُنا ندعواْ من دونك فَألْ

كَانوا  عنهم ما كَانوا يفْترونَ، الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيل اللَّه زِدناهم عذَاباً فَوق الْعذَابِ بِما

  ".يفِْسدونَ

  ".اللَّه الَ إِله إِالَّ هو لَيجمعنكُم إِىل يوم الْقيامة الَ ريب فيه ومن أَصدق من اللّه حديثاً: "وقال تعاىل

  ".فَورب السماِء واألرض إِنه لَحق مثلَ ما أنكُم تنطقُونَ: "وقال تعاىل

  ".لرسلَ فَيقُولُ ماذَا أجِبتم قَالُوا الَ علْم لَنا إِنك أنت عالّم الغيوبِيوم يجمع اللَّه ا: "وقال تعاىل

والْوزنُ فَلنسألن الَّذين أرسلَ إِلَيهِم ولنسألن الْمرسلني، فَلَنقُصن علَيهِم بِعلْم وما كُنا غَائبِني : "وقال تعاىل

 ذئمويوا أنِسرخ ينالَّذ كلئفَأو ازِينهوم فَّتخ نماملُفْلحونَ، و مه كفَأولئ هازِينوم ثَقُلَت نفَم قالْح مهفُس

  ".بِما كَانوا بآياتنا يظْلمونَ

ت من سوء تود لَو أنَّ بينها وبينه يوم تجِد كُلُّ نفْس ما عملَت من خير محضراً وماعملَ: "وقال تعاىل

  ".أمداً بعيداً ويحذِّركُم اللَّه نفْسه واللَّه رؤوف بالْعباد

الْيوم إِذْ  حتى إِذَا جاَءنا قَالَ يا لَيت بيين وبينك بعد الْمشرِقَين فَبِئْس الْقَرِين ولَن ينفَعكُم: "وقال تعاىل

  ".ظَلَمتم أنكُم يف الْعذَابِ مشترِكُونَ

قَالَ ويوم نحشرهم جميعاً ثُم نقُولُ للّذين أشركُوا مكَانكم أنتم وشركَاؤكُم فَزيلْنا بينهم و: "وقال تعاىل

كَفَى بِاللَّه شهيداً بيننا وبينكم إِنْ كُنا عن عبادتكم لَغافلني، هنالك شركَاؤهم ما كُنتم إِيانا يعبدون، فَ

  ".تبلواْ كُلُّ نفْس ما أسلَفَت وردواْ إِىل اللَّه موالَهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ

مئذ بِما قدم وأَخر بل اإلنسانُ علَى نفِْسه بصريةٌ ولَو ألْقَى معاذيره الَ تحرك ينبأ اِإلنسانُ يو: "وقال تعاىل

هآنقُر بعفَات اهأَنه فَإِذَا قَرآنقُرو هعما جنلَيإِنَّ ع لَ بِهجعتل كانسل بِه."  

ناه طَائره يف عنقه ونخرِج لَه يوم القيامة كتاباً يلْقَاه منشوراً اقْرأ كتابك وكُلَّ إِنسان ألْزم: "وقال تعاىل
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  ".كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك حِسيباً

رنا إِلَى أجل قَرِيبٍ نجِب وأنذرِ الناس يوم يأتيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذين ظَلَموا ربنا أخ: "وقال تعاىل

ن ظَلَموا دعوتك ونتبع الرسلَ أَو لَم تكونوا أَقسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زوال، وسكَنتم يف مساكن الَّذي

مهفسأَن."  

  ئكَةُ تنزِيالً، الْملْك يؤمئذ احلَق للرحمن وكَانَويوم تشقَّق السماُء بِالْغمام ونزلَ املَالَ: "وقال تعاىل

لِ سبِيالً، يا ويلَيت يوماً علَى الْكَافرِين عِسرياً، ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقول يا لَيتنِي اتخذْث مع الرسو

  ".، لَقَد أَضلَّنِي عن الذِّكْرِ بعد إِذْ جاَءنِي وكَانَ الشيطَانُ لِإلنسان خذُوالًلَيتنِي لَم أتخذْ فُالَناً خليالً

ويوم يحشرهم وما يعبدونَ من دون اللَّه فَيقولُ أَ أَنتم أَضلَلْتم عبادي هؤالَء أَم هم ضلُّوا : وقال تعاىل

سبحانك ماكَانَ ينبغي لَنا أنْ نتخذَ من دونك من أَولياَء ولكن متعتهمَ وآباَءهم حتى نسوا السبِيلَ قَالُوا 

مظْلي نمراً وصالَ نفاً ورونَ صيعطتسا تقولونَ فَما تبِم كًذّبوكُم ماً بوراً فَقَدوا قَوكَانو ك الذِّكْرنقْه مذن م

  ".عذَاباً كَبرياً

ناكُم هذَا يوم الَ ينطقُونَ والَ يؤذَنُ لَهم فَيعتذرونَ ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني هذَا يوم الْفَصل جمع: "وقال تعاىل

  ".واَألولني فَإِنْ كَانَ لَكُم كَيد فَكيدون

يهم فَيقُولُ أَين شركَائي الَّذين كنتم تزعمونَ قَالَ الَّذين حق علَيهِم الْقَولُ ربنا ويوم يناد: "وقال تعاىل

وا شئرعقيلَ ادونَ ودبعا يانوا إِيا كَانم ا إِلَيكأنربا تنيا غَوكَم ماهنيأَغوينا أغو ينهؤالء الَّذوعفَد كَاءكم مه

تباذَا أجقُولُ مفَي يهِمادين مويدونَ وتهوا يكَان مهأَن لَو ذَابا العأورو موا لَهجِيبتسي كلم فَلَم نيلساملُر م

  ".فَعميت علَيهِم اَألنباُء يومئذ فَهم الَ يتساَءلونَ

  ".نطقُونَ والَ يؤذَنُ لَهم فَيعتذرونَ ويلٌ يومئذ للمكَذِّبنيهذَا يوم الَ ي: "وقال تعاىل

  .أَي ال ينطقون حبجة تنفعهم

فُسهم وضلَّ مثَّ لَم تكُن فتنتهم إِالَّ أنْ قَالُوا واللَّه ربنا ما كُنا مشرِكني، انظُر كَيف كَذَبوا علَى أَن: "وقوله

رونَعفْتا كَانوا يم مهن."  

 يوم يبعثهم اهللا جميعاً فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفونَ لَكم ويحسبون أَنهم علَى شيٍء أَالَ إِنهم: "وكذلك قوله

  ".هم الْكَاذبونَ

اري عنه ملن سأَله عن مثل كما قال ابن عباس يف جواب ذلك يف رواية البخ؟ فهال يكون يف حال آخر

وأَقْبلَ بعضهم علَى بعض يتساءلُونَ قَالُوا إِنكُم كُنتم تأْتوننا عن اليمني قَالُوا بلْ : "وهكذا قوله تعاىل؟ ذلك
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غني فَحق علَينا قَولُ ربنا إِنا لَذَائقُونَ لَم تكُونوا مؤمنِين وما كَانَ لَنا علَيكُم من سلْطَان بلْ كُنتم قَوماً طَا

إنا كَذَلك نفْعلُ بِالْمجرِمني، إِنهم كَانوا " فَأَغويناكُم إِنا كنا غَاوِين، فَإِنهم يومئذ يف الْعذَاب مشترِكُونَ 

تسي إِالَّ اللَّه الَ إِله ميلَ لَهإِذَا ق صدقق واَء بِالْحلْ جب ،وننجرٍ ماعشا لنتهارِكُوا آلا لَتأَئن قُوولنيونَ، وكْبِر

نيلسرالْم."  

ويقُولُونَ متى هذَا الوعد إِنْ كُنتم صادقني ما ينطرونَ إِالَّ صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم : "وقال تعاىل

مصخإِي اثداَألج نم مورِ فَإِذَا هيف الص خفنونَ، وجِعري هِملالَ إِىل أَهةً ويصوونَ تيعطتسلَى ونَ، فَالَ ي

نْ كَانت إِالَّ إِربهِم ينِسلُونَ، قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلونَ، 

ما كنتم  صيحةً واحدةً فَإِذَا هم جميع لَدينا محضرونَ، فَالْيوم الَ تظْلَم نفْس شيئاً والَ تجزونَ إِالَّ

  ".تعملونَ

منوا وعملوا الصالحات فَهم يف روضة ويوم تقُوم الساعةُ يومئذ يتفَرقًونَ فَأَما الَّذين آ: "وقال تعاىل

فَأَقم : "وقال تعاىل". حيبرونَ، وأَما الَّذين كَفَروا وكًذّبوا بِآياتنا ولقَاِء اآلخرة فَأولَئك يف العذَابِ حمضرونَ

 درالَ م موي يأتل أَنْ يقَب نم مين الْقَيلدل كهجو نمو هكُفْر هليكَفَر فَع نونَ معدصي ذئموي لَه من اللَّه

  ".عملَ صالحاً فَألنفُِسهِم يمهدونَ

 ويوم تقُوم الساعةُ يقِْسم املُجرِمونَ ما لَبِثًوا غَير ساعة كَذَلك كَانواْ يؤفَكُونَ، وقَالَ الَّذين: "قال تعاىل

نتم الَ تعلَمونَ أوتوا الْعلْم واِإلميانَ لَقَد لَبِثْتم يف كتابِ اللّه إِلَى يوم الْبعث فَهذَا يوم الْبعث ولَكنكُم كُ

  ".فَيومئذ الَ ينفَع الَّذين ظَلَموا معذرتهم والَ هم يستعتبونَ

يحشرهم جميعاً مث يقُولُ للْمالَئكَة أَهؤالَء إِياكُم كَانوا يعبدونَ، قَالُوا سبحانك أَنت  ويوم: "وقال تعاىل

بل كُمضعب كلمالَ ي موونَ، فَالْينؤمم بِهم مهأَكْثَر ونَ الْجنبدعوا يلْ كَانب مدو نا منليالَوفْعاً وض نع 

  ".ضراً ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ

يا أيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوماً الَ يجزِي والد عن ولد والَ مولُود هو جازٍ عن والده : "وقال تعاىل

دعئاً إِنَّ ويور شرالْغ بِاللَّه كُمنرغالَ يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَالَ ت قح اللَّه."  

إِنَّ يف ذَلك آليةً لمن خاف عذَاب اآلخرة ذَلك يوم مجموع لَه الناس وذَلك يوم مشهود : "وقال تعاىل

ي َألجل معدود يوم يأت الَ تكًلّم نفْس إِالَّ بِإِذْنِه فَمنهم شقي وسعيد فَأَما الَّذين شقُوا فَفوما نؤخره إِالَّ 

بإِنَّ ر كاَء ربا شإِالَّ م ضواَألر واتمت الساما دا ميهف يندالخ هِيقشو فريا زيهف مارِ لَهالن ا كمالٌ لفَع

كباَء را شإِالَّ م واَألرض اتموالس تاما دا ميهف يندالخ ةني الْجوا فَفدعس ينا الذأَمو رِيدي رطَاَء غَيع 
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ذُوذجم."  

أَفْواجاً وفُتحت السماُء فَكَانت أَبواباً  إِن يوم الْفَصل كَانَ ميقَاتاً يوم ينفَخ يف الصورِ فَتأتونَ: "وقال تعاىل

يذُوقُونَ فيها وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سراباً إِنَّ جهنم كَانت مرصاداً للطَّاغني مآباً البِثني فيها أَحقَاباً الَ 

فَاقاً إِنهم كَانوا الَ يرجونَ حساباً وكَذَّبوا بِآيِاتنا كذّاباً وكُلَّ برداً والَ شراباً إِالَّ حميماً وغَساقاً جزاَء وِ

كَواكب أَتراباً شيء أَحصيناه كتاباً فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِالَّ عذَاباَ إِنَّ للمتقني مفَازاً حدائق وأَعناباً و

كَأساً دهاقاً الَ يا ومض واَألرو مواتالس باباً رسطَاَء حع كرب ناَء مزذّاباً جالَ كواً وا لَغيهونَ فعمس

وقَالَ  ذنَ لَه الرحمنبينهما الرحمن الَ يملكُونَ منه خطَاباً يوم يقُوم الروح والْمالَئكَةُ الَ يتكًلّمونَ إِالَّ من أَ

مواَ يذَاباً قَرِيبع اكُمنذَرا أَناً إِنمآب هذَ إِلَى ربخاَء اتش نفَم قالْح موالْي كاباً ذَلوص  تما قدُء مرالْم طرني

    يداه ويقُولُ الْكَافر يا لَيتنِي كُنت تراباً 

إِذا الشمس كورت وإِذَا النجوم انكَدرت وإِذَا اجلبالُ سريت وإِذَا : لرحمن الرحيمبِسم اللَّه ا: "وقال تعاىل

ئلَت بأي الْعشار عطِّلَت وإِذَا الْوحوش حشرت وإِذَا البِحار سئجرت وإِذَا النفوش زوجت وإِذَا الْموُءودةُ س

نفْس  تلَت وإِذَا الصحف نشرت وإِذَا السماُء كُشطَت وإِذَا الْجحيم سعرت وإِذَا الْجنةُ أزلفَت علمتذَنبٍ قُ

ترضا أحم."  

وإِذَا الْبحار فُجرت وإِذَا  إِذَا السماُء انفَطَرت وإِذَا الْكَواكب انتثَرت: بِسم اللَّه الرحمن الرحيم: "وقال تعاىل

خلَقَك فَسواك الْقُبور بعثرت علمت نفْس ما قدمت وأَخرت يا أيها اِإلنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِمي الَّذي 

نَّ علَيكُم لَحافظني كراماً كَاتبني يعلَمونَ ما تفْعلُونَ فَعدلَك يف أي صورة ما شاء ركَّبك بلْ تكَذِّبونَ بالدين وإِ

و بِنيائغا بهنع ما همين والد موا يهنلَوصيم يحي جلَف ارإِنَّ الْفُجيم وعي نلَف اررالدين إِنَّ األب موا يم اكا أدرم
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وا يم اكرا أدمثَّ ملّهل ذئموي راَألمئاً ويفْس شنل فْسن كلمالَ ت موين يالد م."  

بها إِذَا السماءُ انشقَّت وأذنت لربها وحقّت وإِذَا األرض مدت وألْقَت ما فيها وتخلَّت وأذنت لر: "وقال تعاىل

ا اإلنهيا أي قَّتحو باسحي فوفَس مينهبِي هابتأويتَ ك نا مفَأم يهالَقحاً فَمكَد كبإِلَى ر حكَاد كانُ إِنس

رياً إِنه  ويصلَى سعحساباً يِسرياً وينقَلب إِلَى أَهله مسروراً وأما من أويتَ كتابه وراءَ ظَهرِه فَسوف يدعوا ثُبوراً

  ".كَانَ يف أهله مسروراً إِنه ظَن أنْ لَن يحور بلى إِنَّ ر به كَانَ بِه بصرياً

أخربنا عبد اهللا بن حيىي الصنعاين القاضي، أن عبد الرمحن بن يزيد : حدثنا عبد الرزاق: وقد قال اِإلمام أمحد

من سره أن ينظر إىل يوم : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أنه مسع ابن عمر يقول: الصنعاين أخربه

: وأحسب أنه قال" إِذَا الشمس كُورت وإِذَا السماُء انفَطَرت وإِذَا السماُء انشقَّت": "القيامة رأي عني فليقرأ

  .وسورة هود

أمحد، عن إبراهيم بن خالد، عن عبد اهللا وكذا رواه الترمذي، عن عباس العنربي، عن عبد الرزاق به، مث رواه 

بن حبر، عن عبد الرمحن بن يزيد من أهل صنعاء، وكان أعلم باحلالل واحلرام من وهب بن منبه، عن ابن 

  .عمر فذكر حنوه

  .واآليات يف هذا كثرية جداً يف أكثر سور القرآن العظيم". شيبتين هود وأخواا: "ويف احلديث اآلخر
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بنا التفسري ما عند كل آية من هذه اآليات الدالة على صفة يوم القيامة من احلديث واآليات وقد ذكرنا يف كتا

 .املفسرة لذلك، وحنن نورد هاهنا ما يسره اهللا تعاىل حبول اهللا وقوته وعونه وحسن توفيقه

  ذكر اَألحاديث واآليات الدالة على أَهوال يوم القيامة وما يكون فيها من األمور الكبار 

حدثنا أمحد بن عبد امللك، حدثنا عبد الرمحن بن أيب الصهباء، حدثنا نافع أبو غالب : اِإلمام أمحد قال

يبعث الناس يوم القيامة والسماء : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: الباهلي، حدثين أنس بن مالك، قال

  ".تطش عليهم

أن : الصالة والسمالم تطش عليهم احتماالن، أحدمهاانفرد به أمحد وإسناده البأس به، ويف معىن قوله عليه 

أن يكون ذلك من شدة احلر، : يكون ذلك من املطر يقال أصام طش من مطر وهو اخلفيف منه، والثاين

  .واهللا أعلم

  ".الْعالَمني أالَ يظُن أولئك أنهم مبعوثُونَ ليوم عظيم يوم يقُوم الناس لرب: "وقد قال اهللا تعاىل

وقد ثبت يف الصحيح أم يقومون يف الرشح إىل أنصاف آذام، ويف احلديث اآلخر أم يتفاوتون يف ذلك 

  .حبسب أعماهلم كما تقدم
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إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة فتكون منهم على مسافة ميل، فعند : "ويف حديث الشفاعة كما سيأيت

  ".ذلك يعرفون حبسب األعمال

عن أيب الغيث، عنأيب هريرة أن : حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن ثور: وقد قال اِإلمام أمحد

إن العرق يوم القيامة ليذهب يف األرض سبعني عاماً، وإنه ليبلغ إىل : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".أفواه الناس أو إىل آذام

مسلم، عن قتيبة، وأخرجه البخاري، عن عبد العزيز بن عبد اللّه، عن شك ثور أيهما قال، وكذا رواه 

سليمان بن بالل، عن ثور بن زيد، عن سامل بن الغيث، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا الضحاك بن خملد، عن عبد احلميد بن جعفر، حدثين أيب، عن سعيد بن : وقد قال اِإلمام أمحد. مثله

أي شيء مسعته من : جلست إىل عبد اهللا بن عمر وأيب سعيد فقال أحدمها لصاحبه:  األنصاري، قالعمري

إىل شحمته، وقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر أنه يبلغ العرق من الناس يوم القيامة فقال أحدمها

ما أدري ذلك إِال : ، فقالمن شحمة أذنه إىل فيه: يلجمه، فخط ابن عمر وأشار أبو سعيد بأصبعه: اآلخر

  .تفرد به أمحد وإسناده جيد قوي. سواء

حدثنا احلسن بن عيسى، أخربنا ابن املبارك، أخربنا عبد الرمحن بن يزيد بن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا
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 :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدثين املقداد بن األسود: جابر، حدثين سليمان بن عامر، قال

  ".إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حىت تكون قدر ميل أو ميلني"

قال فتغمرهم الشمس : قال؟ أم امليل الذي تكحل به العني؟ أمسافة األرض؟ ال أدري أي امليلني: قال سليم

، ومنهم من فيكونون يف العرق بقدر أعماهلم، فمنهم من يأخذه العرق إىل عقبيه، ومنهم من يأخذه إىل ركبتيه

  .يأخذه إىل حقويه، ومنهم من يلجمه إجلاماً

وكذا رواه الترمذي، عن ". يلجمه إجلاماً: "فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشري بيده إىل فيه قال: قال

حسن صحيح، وأخرجه مسلم، عن احلكم بن موسى، عن حيىي بن : سويد بن نصر عن ابن املبارك وقال

  .حنوه محزة، عن أيب جابر

إِن األقدام يوم القيامة مثل النبل يف : "عن مالك بن مغول، عن عبيد اهللا بن العرار، قال: وقال ابن املبارك

القرن، والسعيد الذي جيد لقدميه موضعاً يضعهما وإن الشمس لتدين من رؤوسهم حىت يكون بينها وبني 

  ".عفاًرؤوسهم إما قال ميل أو ميالن، ويزاد يف حرها تسعة وتسعني ض

تركد الشمس فوق رؤوسهم على : "عن أيب بكر بن سعيد عن مغيث بن مسي قال: وقال الوليد بن مسلم

أذرع وتفتح أبواب جهنم فتهب عليهم رياحها ومسومها، وجتري عليهم نفحاا حىت جتري األار من 
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  .عرقهم، أننت من اجليف والصائمون يف خيامهم يف ظل العرش

حدثنا حممد بن منصور الطوسي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا الفضل بن : البزار وقال احلافظ أبو بكر

إن العرق ليلزم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عيسى الرقاشي، حدثنا حممد بن املنكدر عن جابر قال

ما فيها من شدة  يا رب إرسالك يب إىل النار أهون علي مما أجد وهو يعلم: املرء يف املوقف حىت يقول

 .إسناده ضعيف". العذاب

  بعض من سيستظلون بظل اللّه يوم القيامة

سبعة : "وقد ثبت يف الصحيح من حديث أيب هريرة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اهللا عز  يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله، ويف رواية إِال ظل عرشه، إمام عادل، وشاب نشأ يف طاعة

: وجل، ورجل قلبه معلق باملسجد، إذا خرج منه حىت يعود إليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال

إين أخاف اهللا، واثنان حتابا يف اهللا، اجتمعا على ذلك، وتفرقا على ذلك، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت 

  ".ال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه

  القيامة السابقون إىل ظل اللّه يوم 
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حدثنا خالد بن أيب عمران، : قال: حدثنا ابن هليعة: حدثنا حسن وحيىي بن إسحاق قاال: وقال اِإلمام أمحد

أتدرون من السابقون إىل ظل اهللا يوم : "عن القاسم، عن عائشة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ق قبلوه، وإذا سألوه بذلوه، وحكموا للناس الذين إذا أعطوا احل: قال: اهللا ورسوله أعلم: القيامة قالوا

  ".كحكمهم ألنفسهم

  .تفرد به أمحد وإسناده فيه ابن هليعة، وقد تكلموا فيه، وشيخه ليس بالشهور

هذا كله والناس موقوفون يف مقام ضنك ضيق، حرج، شديد، صعب، إِال على من يسره اهللا عليه، فنسأل اهللا 

وقال اِإلمام ".وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أحداً: "يوسع علينا، قال اهللا تعاىل العظيم، أن يهون علينا ذلك، وأن

هو ابن : حدثنا يزيد، حدثنا األصبغ هو ابن يزيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، حدثين زمعة: أمحد

إذا قام من : عليه وسلم يقول سألت عائْشة فقلت ما كان رسول اهللا صلى اهللا: عمرو احلرسي الشامي، قال

  .؟ومب كان يستفتح؟ الليل

  ".اللهم اغفر يل واهدين وارزقين: "كان يكرب عشر وحيمد عشراً ويهلل عشراً ويستغفر عشراً أو يقول: فقالت

  ".اللهم إين أعوذ بك من الضيق يوم القيامة: ويقول

من ضيق : "يزيد ابن هارون بإسناد مثله وعنده وكذا رواه النسائي يف اليوم والليلة عن أيب داود احلراين عن



 ٢٩١

  ".املقام يوم القيامة

حدثين حممد بن قدامة، حدثين يعقوب بن سلمة األمحر، مسعت ابن السماك : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

خيرجون من قبورهم فيبقون يف الظلمات ألف عام، واألرض يومئذ : "مسعت أبا واعظ الزاهد يقول: يقول

  ".أسعد الناس يومئذ من وجد لقدميه موضعاً دكاء، إن

بلغين أن الناس إذا خرجوا من : أخربنا ابن نفيل، عن النضر بن عريب، قال: حدثين هارون بن سفيان: وقال

  ".ربنا ارمحنا: قبورهم، كان شعارهم ال إله إِال اهللا، وكانت أول كلمة يقوهلا برهم وفاجرهم

: عن أيب صاحل، قال: د اهللا بن عثمان، أخربنا ابن املبارك، أخربنا سفيانأخربنا عب: وحدثنا محزة بن العباس

  ".بلغين أن الناس حيشرون هكذا ونكس رأسه، ووضع يده اليمىن على كوعه اليسرى

: حدثين حيىي بن حيىي، عن املعتمر بن سليمان، عن أبيه، مسعت الشامي قال: وحدثين عصمة بن الفضل

  ".يا عبادي الَ خوف علَيكُم الْيوم والَ أنتم تحزنونَ: "عورون فينادي منادخيرجون من قبورهم وكلهم مذ

 .فييأس منها اخللق غري اِإلسالم". الَّذين آمنوا بآياتنا وكَانوا مسلمني: "فيطمع فيها اخللق، فيتبعها

  بشارة نبوية عظيمة للمؤمنني 



 ٢٩٢

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قالوروي من حديث عبد الرمحن بن ز

ليس على أهل ال إله إِال اهللا وحشة يف قبورهم، وال يوم نشورهم، وكأين بأهل ال إله إِال اهللا ينفضون : "وسلم

  ".احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن: التراب عن رؤوسهم، ويقولون

  .يموله شاهد من القرآن العظ: قلت

إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أولَئك عنها مبعدونَ الَ يسمعونَ حِسيسها وهم يف ما : "قال اهللا تعاىل

ذي كُنتم توعدون يوم اشتهت أنفُسهم خالدونَ الَ يحزنهم الْفَزع األكْبر وتتلَقَّاهم الْمالَئكَةُ هذَا يومكم الَّ

  ".نطْوِي السماء كَطَي السجِل للْكُتبِ كَماَ بدأنا أولَ خلْق نعيده وعداً علَينا إِنا كنا فَاعلني

أخربنا أبو حفص الصفار، حدثنا جعفر بن سليمان، أخربنا إبراهيم بن عيسى : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

بلغنا أن املؤمن إذا بعث من قربه، تلقاه ملكان، مع أحدمها ديباجة فيها برد ومسك، ومع اآلخر : اليشكري

كوب من أكواب اجلنة، فيه شراب، فإذا خرج من قربه خلط الربد باملسك، فرشه عليه، وصب له اآلخر 

ياء والعياذ باهللا تعاىل فقد قال شربة فيتناوله إياها، فيشرا، فال يظمأ بعدها أبداً، حىت يدخل اجلنة، فأما األشق

ومن يعش عن ذكْرِ الرحمن نقَيض لَه شيطَاناً فَهو لَه قَرِين وإِنهم ليصدونهم عن السبِيل : "اهللا تعاىل يف شأم

وبينك بعد الْمشرِقَين فَبِئْس الْقَرِين ولَن ينفَعكُم الْيوم ويحسبونَ أنهم مهتدونَ حتى إِذَا جاَءنا قَالَ يا لَيت بيين 



 ٢٩٣

  ".إِذْ ظَلَمتم أَنكم يف الْعذَابِ مشرِكُونَ

أن الكافر إذا قام من قربه أخذ بيده شيطانه، فيلزمه وال يفارقه حىت يرمى ما إىل النار، : وذكرنا يف التفسري

أي ملك يسوقه إىل احملشر، وآخر يشهد عليه بأعماله، ".اَءت كلُّ نفْس معها سائق وشهِيدوج: "وقال تعاىل

فَكَشفْنا عنك "يعين أيها اِإلنسان " لَقَد كنت يف غَفْلَة من هذَا"وهذا عام يف األبرار والفجار، وكل حبسبه، 

يددح موالي صركفَب طَاَءكويأي نافذ ق" غ" .يدتع يا لَدهذَا م هأي هذا الذي جئت به هو الذي " وقَالَ قَرِين

أَلْقيا يف جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيد مناع للْخيرِ معتد مرِيبٍ الَّذي : "وكلت به، فيقول اهللا تعاىل للسائق والشهيد

 الْعذَابِ الشديد قَالَ قَرِينه ربنا ما أطْغيته ولَكن كَانَ يف ضالَلٍ بعيد قَالَ الَ جعلَ مع اللَّه إِهلَاً آخر فَألْقياه يف

بِيدلْعا بِظالَّم لا أَنمو يلُ لَدلُ الْقَودبا يم يدعبِالْو كُمإِلَي تمقد قَدو يوا لَدمصتخت نهجقُولُ لن مول يه م

زِيدم نلْ مقُولُ هتو ألتتام." 

  بعض جزاء املتكربين يوم القيامة 

حدثنا حيىي بن سعيد القطان، عن ابن عجالن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، : وقال اِإلمام أمحد

لناس، يعلوهم كل شيء حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر، يف صور ا: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
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من الصغار، حىت يدخلوا سجناً من جهنم يقال له مويس، فتعلوهم نار اِإلسار، فيسقون من طينة اخلبال، 

  ".عصارة أهل النار

ورواه الترمذي والنسائي مجيعاً، عن سويد بن نصر، عن عبد اهللا بن املبارك، عن حممد بن عجالن به، قال 

  .حسن: الترمذي

حدثنا حممد بن عثمان العقيلي، حدثنا حممد بن راشد، عن حممد بن عمرو، عن : و بكر البزاروقال احلافظ أب

حيشر املتكربون يف صور من الذر يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب سلمة عن أيب هريرة قال

  ".القيامة

عن هشام، أخربنا قتادة، عن  :تفرد به حممد بن عثمان، عن شيخه اجلشمي، حدثنا حيىي بن سعيد: مث قال

احلسن، عن عمران بن حصني، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف بعض أسفاره، وقد تقارب بني 

ا يوم ترونه"يا أيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعة شيءٌ عظيم : "أصحابه السري، فرفع اتني اآليتني صوته

كَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهمل حمح كُلُّ ذَات عضتو تعضا أرمع ةعضرم لُ كُلذْهت نلَكى و

  ".عذَاب اللَّه شديد

؟ م ذاكفلما مسع ذلك أصحابه، حثوا املطي وعلموا أنه عند قول يقوله، فلما باتوا حوله قال أتدرون أي يو



 ٢٩٥

من كل ألف : قال؟ وما بعث النار: يا رب: ابعث بعث النار قال: يا آدم: يناديه ربه يقول: يوم ينادي آدم

فأبلس أصحابه ما ترى ألحدهم سن ضاحكة، فلما : قال. تسعمائة وتسعة وتسعون إىل النار وواحد إىل اجلنة

ملع خليقتني ما كانتا مع شيء قط إال اعلموا وأبشروا، فوالذي نفس حممد بيده، إنكم : رأى ذلك، قال

اعلموا : فسري عنهم مث قال: كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بين آدم ومن بين إبليس، قال

  ".وابشروا، فوالذي نفس حممد بيده ما أنتم يف الناس إِال كالشامة يف جنب البعري والرقمة يف ذراع الدابة

  .حممد بن بشار بندار، عن حيىي بن سعيد القطان به وقد رواه الترمذي والنسائي مجيعاً، عن

  .حسن صحيح: وقال الترمذي

  فصل 

فإذا قام الناس من قبورهم، وجدوا األرض على غري صفة األرض اليت فارقوها قد دكت جباهلا، و زالت 

ها، قالهلا وتغريت أحواهلا، وانقطعت أارها، و بارت أشجارها، وسجرت حبارها، وتساوت مهادها وربا

وخربت مدائنها وقراها، وقد زلزلت زلزاهلا، وأخرجت أثقاهلا، وقال اِإلنسان ما هلا، وكذلك السموات، 

ونواحيها، قد تشققت، وأرجاؤها قد تفطرت، واملالئكة على أرجائها قد أحدقت ومشسها وقمرها 
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ا جاء يف احلديث مكسوفان، بل خمسوفان ويف مكان واحد جمموعان، مث يكوران بعد ذلك، مث يلقيان كم

  .الذي سنورده يف النريان كأما ثوران عقرا

خيرجون فينظرون إىل األرض فريوا غري األرض اليت عهدوا، وإىل : قال ابن عباس: قال أبو بكر بن عياش

  : الناس فريوم غري الناس الذين عهدوا، مث متثل ابن عباس يقول الشاعر

 الدار بالدار اليت كنت أعرفوال فما الناس بالناس الذين عهدتـهـم

يوم تبدلُ األرض غَير األرض والسموات وبرزوا للّه الْواحد : "وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز

  ".ا تكَذِّبانفَإِذَا انشقَّت السماُء فَكَانت وردةً كَالدهانَ فَبأي آالَِء ربكُم: "وقال تعاىل".الْقَهارِ

لُ فَيومئذ وقَعت الْواقعةُ وانشقَّت السماُء فَهِي يومئذ واهيةٌ والْملَك علَى أرجائها ويحم: "وقال تعاىل

  ".عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ يومئذ تعرضونَ الَ يخفَى منكُم خافيةٌ

  ".إِذَا الشمس كُورت وإِذَا النجوم انكَدرت: "وقال تعاىل

  ".إِذَا السماُء انفَطَرت وإِذَا الْكَواكب انتشرت: "وقال

حيشر : "وثبت يف الصحيح، من حديث أم حازم، عن سهل بن سعد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم ألحدالناس يوم القيامة على أر

  ".إنه تبدل األرض خبزة بيضاء، يأكل منها املؤمن من حتت قدميه: "وسعيد بن جبري: وقال حممد بن قيس

األرض كلها يوم القيامة نار، واجلنة من ورائها، ترى : "عن خيثمة عن ابن مسعود، قال: وقال األعمش

  ".هم العرق، ويبلغ أفواههم، ومل يبلغوا احلسابكواعبها، وأكواا، ويلجم

: قيس بن سليمان، عن ابن مسعود فذكره وقال اسرائيل، وشعبة. وكذا رواه األعمش، عن املنهال بن

  ".يوم تبدلُ األرض غَير األرض: "عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود، قال

عليها دم، ومل تعمل فيها خطيئة، يضمهم احملشر، ويناديهم الداعي، أرض كالفضة، نقية مل يسفك : قال

حدثنا عفان، حدثنا : قياماً حىت يلجمهم العرق، وقد قال اإلمام أمحد: حفاة، عراة، كما خلقوا، أراه قال

يوم تبدل األرض غري األرض : "يا رسول اهللا: قالت عائْشة: قال احلسن: القاسم بن الفضل، قال
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  ".والسموات

  ".إن هذا الشيء ما سألين عنه أحد من أميت قبلك، الناس على الصراط: "قال؟ أين الناس

مسعت : تفرد به أمحد، ورواه أبو بكر بن أيب الدنيا، أخربنا علي بن اجلعد، أخربنا القاسم بن الفضل

  .هذا سواءفذكره ورواه قتادة، عن حسان بن بالل املزين، عن عائشة، مبثل : قالت عائشة: احلسن قال

حدثين حممد بن بكار الصرييف، أخربنا الفضل : أخربنا عبيد اهللا بن جرير العتكي، قال: وقال ابن أيب الدنيا

بينما النيب صلى اهللا عليه : بن معروف القطيعي، أخربنا بشر بن حرب، عن أيب سعيد، عن عائشة، قالت

ذكرت قول : بأيب أنت وأمي: قلت ما أبكاك: وسلم واضع رأسه يف حجري بكيت، فرفع رأسه، فقال

فقال النيب صلى اهللا ". يوم تبدل األرض غري األرض والسموات وبرزوا للّه الواحد القهار: "اهللا عز وجل

فمن بني زال : رب سلم: رب سلم: الناس يومئذ على جسر جهنم واملالئكة وقوف تقول: "عليه وسلم

  .أحد من الستةهذا حديث غريب من هذا الوجه مل خيرجه ". وزالة

: حدثنا حممد بن أيب عدي، عن داود، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة أا قالت: وقال اِإلمام أمحد

يوم تبدل األرض غري األرض : "أنا أول الناس سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية

  ".على الصراط: "قال؟ ا رسول اهللاقلت أين الناس يومئذ ي: قالت" والسموات وبرزوا للّه الواحد القهار

وأخرجه مسلم بن احلجاج يف صحيحه، والترمذي، وابن ماجه، من حديث داود بن أيب هند، وقال 

الترمذي حسن صحيح، ورواه أمحد أيضاً عن عفان، عن وهب، عن داود، عن الشعيب عنها، ومل يذكر 

  .مسروقاً

اهد، عن ابن عباس، عن عائشة، أا سألت وروى أمحد أيضاً من حديث حبيب بن أيب عمرة، عن جم

هم على : "قال؟ أين الناس يومئذ يا رسول اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية، مث قالت

  ".منت جهنم

وروى مسلم من حديث أيب سالم، عن أمساء الرحيب، عن ثوبان، أن حرباً من اليهود سأل رسول اهللا 

أين نكون يوم تبدل األرض غري األرض والسموات فقال رسول اهللا : ذه اآليةصلى اهللا عليه وسلم عن ه

  ".يف الظلمة دون اجلسر: "صلى اهللا عليه وسلم

حدثين ابن عوف، حدثنا أبو املغرية، حدثنا ابن أيب مرمي، حدثنا سعد بن ثوبان : وقال ابن جرير

ليه وسلم حرب من اليهود، فقال أرأيت إذ تأتى النيب صلى اهللا ع: الكالعي، عن أيب أيوب األنصاري، قال

أضياف اهللا، : "فأين اخللق عند ذلك فقال" يوم تبدلُ األرض غَير األرض والسموات: "يقول اهللا يف كتابه



 ٢٩٨

  ".فلن يعجزهم ما لديه

  .من حديث أيب بكر بن أيب مرمي: وكذا رواه ابن أيب حامت

  .يكون تبديالً ثانياً إىل صفة أخرى بعد أوىل، واهللا تعاىل أعلموقد يكون هذا التبديل بعد احملشر، و

أخربنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن املغرية بن مالك، عن رجل من : قال ابن أيب الدنيا

أقمت عند رجل خبراسان، فحدثين أنه مسع : بين جماشع يقال له عبد الكرمي، أو يكىن بأيب عبد الكرمي، قال

ذكر لنا أن األرض تبدل فضة : "قال". يوم تبدلُ األرض غَير األرض والسموات: "بن أيب طالب يقول علي

  ".والسموات تبدل ذهباً

 .وكذا روى ابن عباس وأنس بن مالك وجماهد بن جبري وغريهم

  ذكر طول يوم القيامةَ وما ورد يف تعداده 

تعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَن يخلف اللَّه وعده وإِنَّ يوماً عند ربك كَألْف سنة مما ويس: "قال اهللا تعاىل

  ".تعدونَ

سألَ سائلٌ بِعذَابٍ واقع للْكَافرِين لَيس لَه دافع من اللَّه : "قال بعض املفسرين هو يوم القيامة وقال تعاىل

يالً إِنهم معارِج تعرج الْمالَئكَةُ والروح إِلَيه في يوم كَانَ مقْداره خمِسني ألْف سنة فَاصبِر صبراً جمفي الْ

  ".يرونه بعيداً ونراه قَرِيباً

وغريه، عن جماهد،  وقد ذكرنا يف التفسري اختالف السلف واخللف يف هذه اآلية، فروى ليث بن أيب سليم

" هو بعد ما بني العرش إىل األرض السابعة: "عن ابن عباس، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة قال

هو بعد ما بني العرش إىل األرض : وقوله يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة قال: قال ابن عباس
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  ".ف سنة مما تعدونَفي يوم كَانَ مقْداره ألْ: "قال ابن عباس وقوله. السابعة

يعين بذلك نزول األمر من السماء إىل األرض وصعوده من األرض إىل السماء، ألن ما بني السماء 

واألرض مسرية مخسمائة عام، رواه ابن أيب حامت، ورواه ابن جرير، عن جماهد أيضاً، وذهب إليه الفراء، 

افظ أبو بكر البيهقي يف كتاب البعث والنشور، قال وقاله أبو عبد اهللا احلليمي فيما حكاه عنه احل

وامللك يقطع هذه املسافة ىف بعض يوم، ولو أا مسافة ميكن أن تقطع مل يتمكن أحد من : احلليمي

وليس هذا من تقدير يوم القيامة بسبيل، ورجح احلليمي هذا : مسريها إال يف مقدار مخسني ألف سنة، قال

  ".رفيع الدرجات ذو الْعرش: "يعين العلو والعظمة كما قال تعاىل" لْمعارِجمن اللَه ذي ا: "بقوله

كَانَ مقْداره خمِسني ألْف "أي يف مسافة " تعرج الْمالَئكَةُ والروح إلَيه في يوم: "مث فسر ذلك بقوله

  .، أي بعدها واتساعها هذه الْمدةُ"سنة

  .أن املراد بذلك مدة الدنيا: قول، املراد بذلك مسافة املكان، هذا قول والقول الثاينفعلى هذا ال

حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا ابن : قال أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت يف تفسريه

  ".ف سنةكَانَ مقْداره خمِسني ألْ: "أيب زائدة، عن ابن جريج، عن جماهد يف قوله تعاىل

تعرج املالئكةُ والروح : "فقال. الدنيا عمرها مخسون ألف سنة، ذلك عمرها يوم مساها تعاىل يوماً: قال

  .اليوم الدنيا: قال" إليه يف يوم

وقال عبد الرزاق، أخربنا معمر عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، وعن احلكم بن أبان، عن عكرمة، يف يوم 

الدنيا من أوهلا إىل آخرها مخسون ألف سنة ال يدري أحد كم مضى : نة قالكان مقداره مخسني ألف س

وال كم بقي إال اهللا عز وجل، وذكره البيهقي من طريق حممد بن ثور، عن معمر به، وهذا قول غريب 

  .جداً ال يوجد يف كثري من الكتب املشهورة واهللا أعلم

القيامة، رواه ابن أيب حامت، عن حممد بن كعب املراد بذلك فصل ما بني الدنيا ويوم : القول الثالث

  .القرظي وهو غريب أيضاً

أن املراد بذلك يوم القيامة قال ابن أيب حامت، حدثنا أمحد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد : القول الرابع

الرمحن بن مهدي، عن إسرائيل، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس يف يوم كان مقداره مخسني ألف 

يوم القيامة إسناده صحيح، ورواه الثوري عن مساك، عن عكرمة من قوله وبه قال احلسن : السنة، ق

حدثنا حممد بن إدريس، أخربنا احلسن بن رافع أخربنا ضمرة، عن : والضحاك وابن زيد قَال ابن أيب الدنيا
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شرة آالف يقوم الناس يوم القيامة ألف سنة ويقضى بينهم يف مقدار ع: شوذب، عن زيد الرشد، قال

  .سنة

  .يوم القيامة جعله اهللا على الكافرين مقدار مخسني ألف سنة: وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس

لو ويل حماسبة العباد غري اهللا مل يفرغ : "وهو يرويه عن أيب صاحل، عن ابن عباس قال: وقال الكليب يف تفسريه

  ".يف مخسني ألف سنة

ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم : قال احلسن: زيد، عن أيوب قالوفيما ذكر محاد بن : قال البيهقي

مخسني ألف سنة مل يأكلوا فيها أكلة ومل يشربوا فيها شربة حىت تقطعت أعناقهم عطشاً واحترقت أجوافهم 

جوعاً مث انصرف م بعد ذلك إىل النار فسقوا من عني آنية قد أىن حرها واشتد نضجها وقد ورد هذا يف 

 .يث متعددة واهللا أعلمأحاد

  يوم القيامة على طوله وشدته أخف على املؤمن من أداء صالة مكتوبة 

حدثنا احلسن بن موسى، حدثنا ابن هليعة، حدثنا دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، : قال اإلمام أمحد

ل هذا اليوم، فقال يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ما أطو: "قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

والذي نفسي بيده إنه ليخف على املؤمن حىت يكون أخف عليه من صالة : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  ".مكتوبة يصليها يف الدنيا

ورواه ابن جرير يف تفسريه عن يونس بن عبد األعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن دراج به 

  .يثم سليمان بن عمرو العيواري ضعيفانودراج أبو السمح وشيخه أبو اهل

: أخربنا أبو بكر بن احلسن القاضي، وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال: على أنه قد رواه البيهقي بلفظ آخر فقال

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا حممد بن إسحاق الصنعاين، حدثنا أبو سلمة اخلزاعي، حدثنا خالد 

مسعت دراجاً أبا السمح خيرب من حيدثه، عن أيب سعيد : رجالً من اخلائفني قالبن سليمان احلضرمي، وكان 

أخربين من يقوى على القيام يوم القيامة الذي قال اهللا : اخلدري، أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ".يوم يقُوم الناس لرب العالَمني: "تعاىل فيه

  ".خيفف على املؤمن حىت يكون عليه كالصالة املكتوبة": فقال صلى اهللا عليه وسلم

إن للمؤمنني يوم القيامة كراسي من نور، جيلسون عليها، ويظلل عليهم الغمام، : "وقال عبد اهللا بن عمرو

  .رواه ابن أيب الدنيا يف األهوال". ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من ار أو كأحد طرفيه

  نعي الزكاة بعض ما أعد من العذاب ملا
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قال : حدثنا أبو كامل، حدثنا محاد، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: وقال أمحد

ما من صاحب كرت ال يؤدي حقه، إال جعل صفائح حيمى عليها يف نار : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما جهنم، فتكوى ا جبهته وجنباه وظهره، حىت حيكم اهللا بني عباده، 

  ".تعدون مث يرى سبيله إما إىل اجلنة، وإما إىل النار

وذكر بقية احلديث يف مانع زكاة الغنم واِإلبل أنه ينطح هلا بقاع قرقر تطأه بأخفافها وأظالفها، وتنطحه 

 يوم كان مقداره مخسني بقروا، كلما مرت عليه أخراها أعيدت عليه أوالها، حىت يقضي بني العباد، يف

  ".ألف سنة مما تعدون مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده، أخربنا وهيب بن خالد، وكان ثقة، حدثنا سهيل بن أيب صاحل، 

وعبد العزيز بن  عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب فذكر حنوه، وأخرجه مسلم، من حديث روح بن القاسم

املختار، كالمها عن سهيل، به مثله، وأخرجه مسلم أيضاً من حديث زيد بن أسلم، عن أيب صاحل، عن أيب 

  .هريرة مرفوعاً يف الذهب والفضة واإلبل والبقر والغنم

وقد روى اِإلمام أمحد، وأبو داود، من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أيب عروبة، كالمها عن 

من كانت له إبل : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: دة، عن ابن عمر الغداين، عن أيب هريرة، قالقتا
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ال يعطي حقها يف جندها ورسلها يعين يف عسرها ويسرها، فإا تأيت يوم القيامة كأغزر ما كانت، وأكثره، 

ه أخراها، أعيدت عليه أوالها، يف يوم وأمسنه، وأسره حىت ينطح هلا بقاع قرقر، فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزت

كان مقداره مخسني ألف سنة، حىت يقضي بني الناس، فريى سبيله، وإن كانت له بقر ال يعطي حقها يف 

جندها ورسلها، فإا تأيت يوم القيامة كأغد ما كانت، وأكربه، وأمسنه، وأسره وأكثره وأنشره، مث يبطح هلا 

لفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرا، إذا جاوزته أخراها، أعيدت عليه بقاع قرقر، فتطأه كل ذات ظلف بظ

وهذا ال : قال البيهقي".أوالها، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حىت يقضي بني الناس، فريى سبيله

 .حيتمل إال تقدير ذلك اليوم خبمسني ألف سنة مما تعدون واهللا أعلم

  على أهل التقوى غري طويل وال عسري يوم القيامة طويل عسري على العصاة وهو 

مث ال يكون ذلك كذلك إال على الذي ال يغفر له، فأما من غفر له ذنبه من املؤمنني، فأخربنا أبو عبد اهللا 

احلافظ حدثنا احلسن بن حممد بن حكيم، أخربنا أبو املوجه، أخربنا عبدان، أخربنا عبد اهللا هو ابن املبارك، 

يوم القيامة على املؤمنني كقدر ما بني الظهر : "زرارة بن أوىف، عن أيب هريرة قالعن معمر، عن قتادة، عن 

  .هذا هو احملفوظ: مث قال" إىل العصر
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وقد روي مرفوعاً أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ حدثين عبد اهللا بن عمر، ابن علي اجلوهري مبرو، حدثنا حيىي بن 

  .ثنا ابن املبارك، فذكره بإسناده مرفوعاًسويد بن عبد الكرمي، حدثنا سويد بن نصر، حد

حدثنا حرملة بن حيىي، حدثنا ابن وهب، حدثنا عبد الرمحن بن ميسرة، عن أيب : وقال يعقوب بن سفيان

: تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية: "هاىنء، عن أيب عبد الرمحن احلليب، عن عبد اهللا بن عمرو قال

  ".س لرب الْعالَمنييوم يقُوم النا"

وقال أبو بكر ؟ "كيف بكم إذا مجعكم اهللا كما جيمع النبل يف الكنانة مخسني ألف سنة ال ينظر إليكم: "فقال

حدثنا محزة بن العباس، حدثنا عبد اهللا بن عثمان، حدثنا ابن املبارك، أخربنا سفيان، عن : بن أيب الدنيا

ال ينتصف النهار من يوم القيامة : عبيدة، عن عبد اهللا بن مسعود قال ميسرة، عن املنهال بن عمرو عن أيب

  .قال ابن املبارك هكذا يف قراءة ابن مسعود". إنَّ مقيلَهم إلىل الْجحيم: "حىت يقيل هؤالء وهؤالء مث قرأ

بن عمرو،  حدثنا إسحاق بن إمساعيل، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن ميسرة اهلندي، عن املنهال: مث قال

". أصحاب الْجنة يومئذ خيز مستقراً وأحسن مقيالً: "عن أيب عبيدة، عن عبد اهللا بن مسعود يف قوله تعاىل

  .ال ينتصف النهار من يوم القيامة حىت يقيل هؤالء وهؤالء: قال

  ذكر املقَام احملمود
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نبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م ر  الذي خيصائن سيب  

املؤمنني م ويريح مهنيلَّ فيفصل بجو زع وقف ليجِيء الربى يف أَهل الْمظْمة الْعالشفَاع كذَل نماء واَألنبي ن

ك ربك مقَاماً ومن اللَّيل فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أنْ يبعثَ: "تلْك الْحال إِلَى حسن املآل قال اهللا تعاىل

  ".محموداً

حدثنا علي بن عباس، حدثنا شعيب بن أيب محزة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا، : قال البخاري

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة : "من قال حني يسمعٍ النداء: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

انفرد ". ة، والفضيلة، وابعثه مقاما حمموداً الذي وعدته، حلت له شفاعيت يوم القيامةالقائمة، آت حممداً الوسيل

  .به مسلم

  الشفاعة هي املقام احملمود 

حدثنا وكيع، حدثنا داود، وهو ابن يزيد بن عبد الرمحن املعافري عن أبيه، عن أيب : وقال اِإلمام أمحد

. إسناده حسن" الشفاعة: قال". يبعثُك ربك مقَاماً محموداً عسى أنْ: "هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أعطي الرسول عليه الصالة والسالم مخساً مل يعطهن أحد من أنبياء اهللا ورسله صلوات اهللا عليهم أمجعني
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يت أعط: "وثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث جابر وغريه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

مخساً مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسرية شهر، وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي، 

وجعلت يل األرض مسجداً وطهراً، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب 

  ".صلى اهللا عليه وسلم يبعث إىل قومه وبعثت إىل الناس عامة

لست بصاحب ذاكم، اذهبوا إىل : يعين بذلك الشفاعة اليت تطلب من آدم فيقول. وأعطيت الشفاعة فقوله

نوح، فيقول هلم كذلك، ويرشدهم إىل إبراهيم، فريشدهم إىل موسى، ويرشدهم موسى إىل عيسى، فريشدهم 

  ".أنا هلا أنا هلا: "عيسى إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم فيقول

 أحاديث الشفاعة يف إخراج العصاة من النار وقد ذكرنا طرق هذا احلديث بطوله وسيأيت ذلك مبسوطاً يف

  .عن مجاعة من الصحابة عند تفسري هذه اآلية الكرمية من كتابنا التفسري مبا فيه كفاية

  الرسول عليه السالم سيد ولد آدم يوم القيامة

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، : "قالويف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع، وأول مشفع
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وملسلم أيضاً عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه، يف حديث قراءة القرآن على سبعة أحرف، قال رسول اهللا 

 ".حىت إبراهيماللهم اغفر ألميت وأخرت الثالثة ليوم يرغب فيه إىل اخلالئق : "صلى اهللا عليه وسلم فقلت

  الرسول إمام األنبياء يوم القيامة 

حدثنا زهري بن حممد، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن الطفيل : حدثنا أبو عامر األزدي: وقال أمحد

إذا كان يوم القيامة كنت إمام األنبياء، : "بن أيب كعب، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".م غري فخروخطيبهم، وصاحب شفاعته

  .حسن صحيح: ورواه الترمذي، وابن ماجه من حديث عبد اهللا بن حممد بن عقيل، وقال الترمذي

حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثين حممد بن حرب، حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبد : وقال أمحد

ث الناس يوم القيامة، يبع: "الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فأكون أنا وأميت على تل، ويكسوين ريب عز وجل حلة خضراء، مث يؤذن يل فأقول ما شاء اهللا أن أقول، 

  ".فذلك املقام احملمود

حدثنا حسن، حدثنا ابن هليعة، حدثنا يزيد بن أيب حبيب، عن عبد الرمحن بن خرب، : وقال اِإلمام أمحد

أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: عن أيب الدرداء قال

وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأنظر من بني يدي فأعرف أميت من بني األمم، ومن خلفي مثل 

؟ يا رسول اهللا كيف أمتك من بني األمم فيما بني نوح إىل أمتك: ذلك، وعن مييين مثل ذلك، فقال رجل

هم غر حمجلون من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غريهم، وأعرفهم بأم : اهللا عليه وسلم فقال صلى

  ".يؤتون كتبهم بأميام، وأعرفهم يسعى بني أيديهم ذريتهم

حدثنا يونس بن حممد، حدثنا حرب بن ميمون أبو اخلطاب األنصاري، عن النضر بن أنس : وقال أمحد

إين لقائم أنتظر أميت بعد الصراط، إذا جاءين عيسى عليه : "سلم قالحدثين نيب اهللا صلى اهللا عليه و: قال

جيتمعون إليك، يدعون اهللا أن : هذه األنبياء قد جاءتك يا حممد، يسألونك، أو قال: الصالة والسالم فقال

فاخللق ملجمون بالعرق، فأما املؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما . يفرق بني مجيع األمم إىل حيث شاء اهللا
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انتظر حىت أرجع إليك، فذهب نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام حتت : لكافر فيغشاه املوت فيه، فقالا

العرش، فيلقى ما مل يلق ملك مصطفى، وال نيب مرسل، فأوحى اهللا إىل جربيل أن اذهب إىل حممد وقل 

ني إنساناً ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع، فتشفعت يف أميت، فأخرج من كل تسعة وتسع: له

يا : واحداً، فما زلت أتردد إىل ريب، فال أقوم فيه مقاماً إال شفعت، حىت أعطاين اهللا من ذلك أن قال

  ".أشهد أن ال إله إِال اهللا يوماً واحداً خملصاً ومات على ذلك: حممد أدخل من أمتك من قال

هيم، عن علقمة واألسود، عن وروى اِإلمام أمحد من حديث علي بن احلكم البناين عن عثمان، عن إبرا

وإين ألقوم املقام احملمود : "ابن مسعود فذكر حديثاً طويالً وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".يوم القيامة

ذاك إذا جيء بكم حفاة، عراة، : "وما ذاك املقام احملمود قال: يا رسول اهللا: فقال رجل من األنصار

اكسوا خليلي، فيؤتى بريطتني بيضاوين : إبراهيم، يقول اهللا سبحانهغرالً، فيكون أول من يكسى 

فيلبسهما، مث يقعد مستقبل العرش مث أوتى بكسويت، فألبسها، فأقوم عن ميينه مقاماً ال يقومه أحد، 

وذكر متام احلديث يف صفة ". ويفتح هلم من الكوثر إىل احلوض: "قال" فيغبطين به األولون واآلخرون

  .يأيت قريباًاحلوض كما س

حدثنا عفان، حدثنا محاد بن مسلمة، أخربنا ثابت، عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا : وقال اِإلمام أمحد

انطلقوا بنا إىل آدم أيب البشر فليشفع لنا : يطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض: "عليه وسلم قال

لنا إىل ربك فليقض بيننا، فيقول إين لست هناكم ولكن ائتوا  إىل ربنا فليقض بيننا، فيأتون إليه فيقولون اشفع

اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا، فيقول إنا لست هناكم ولكن ائتوا : نوحاً رأس النبيني فيأتونه فيقولون يا نوح

لست فيأتونه فيقولون يا إبراهيم إشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول إين : ابراهيم نيب اهللا وخليله، قال

إشفع لنا : هناكم ولكن ائتوا موسى كليم اهللا الذي اصطفاه اهللا برساالته وبكالمه فيأتونه فيقولون يا موسى
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إين لست هناكم ولكن ائتوا عيسى روح اهللا وكلمته، فيأتون عيسى فيقولون : إىل ربك فليقض بيننا، فيقول

ولكن ائتوا حممداً، فإنه خامت النبيني وإنه قد يا عيسى اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول إين لست هناكم 

أرأيتم لو كان متاع يف وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر : غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول عيسى

ال فيقول إن حممداً خامت النبيني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : على ما يف الوعاء حىت يفض اخلامت فيقولون

نعم فآيت باب اجلنة فآخذ حبلقة : فيقولون يا حممد اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا، فأقول فيأتوين: "وسلم

حممد فيفتح يل فأخر ساجداً فأمحد ريب مبحامد مل حيمده ا أحد : فأقول؟ من أنت: الباب فأستفتح فيقال

واشفع تشفع،  ارفع رأسك وقل يسمع منك وسل تعطه: كان قبلي وال حيمده ا أحد يكون بعدي، فيقول

  ".فأخرجهم مث أخر ساجداً: قال. أخرج من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان: فأقول يا رب أميت أميت فيقول

 .وقد رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس به

  رواية أيب هريرة رضي اللّه عنه

بو حيان حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا أ: قال اِإلمام أمحد

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها شة : هريرة قال

جيمع اهللا األولني واآلخرين يف صعيد واحد ؟ أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مب ذلك: "مث قال

البصري وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون  يسمعهم الداعي وينقدهم
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أال ترون ما أنتم فيه وما قد بلغكم أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم فيقول : فيقول بعض الناس لبعض

من  أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك: بعض الناس لبعض

: روحه وأمر املالئكة ليسجدوا لك فاشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول آدم

إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه اين عن الشجرة فعصيت، 

ولون يا نوح أنت املرسل إىل أهل نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح، فيأتون نوحاً فيق

: األرض ومساك اهللا عبداً شكوراً فاشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول نوح

: إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت يل دعوة على قومي

أنت نيب اهللا : ا إىل إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيمنفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبو

إن ريب قد : أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول. وخليله من أهل األرض فاشفع لنا إىل ربك

نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل موسى، : غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله

أنت رسول اهللا اصطفاك برساالته وبتكليمه على الناس : عليه السالم فيقولون يا موسىفيأتون موسى 

أال ترى ما حنن فيه، أال ترى ما قد بلغنا فيقول هلم موسى إن ريب غضب اليوم غضباَ . اشفعِ لنا إىل ربك

ي اذهبوا إىل نفسي نفسي نفس. مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإين قتلت نفسا مل أؤمر بقتلها

أنت رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل : غريي اذهبوا إىل عيسى، فيأتون عيسى عليه السالم فيقولون يا عيسى

مرمي وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس يف املهد فاشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما 

مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ومل إن ريب قد غضب اليوم غضباً : فيقول هلم عيسى. قد بلغنا

أنت رسول اهللا وخامت النبيني غفر : يذكر ذنباً، اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل حممد فيأتوين، فيقولون يا حممد

اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا اىل ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا فأقوم 

رش فأقع ساجداً لريب عز وجل، مث يفتح اهللا ويلهمين من حمامده وحسن الثناء عليه ما مل فأقف حتت الع

يا حممد إرفع رأسك سل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أميت أميت يا رب : يفتحه على أحد قبلي فيقال

من أبواب  يا حممد أدخل من أمتك من ال حساب عليه من الباب األمين: أميت أميت يارب أميت أميت فيقول

والذي نفس حممد بيده ملا بني مصراعني من : اجلنة وهم شركاء الناس فيما سواه من أبواب، مث قال

أخرجاه يف الصحيحني من حديث ابن ". لكما بني مكة وهجر أو كما بني مكة وبصرى. مصاريع اجلنة

ن أيب خيثمة، عن جرير، عن حبان حيىي بن سعيد بن حبان به، ورواه أبو بكر بن أيب الدنيا يف األهوال، ع

عمار بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر احلديث بطوله، 
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وإين أخاف أن يطرحين يف النار انطلقوا إىل غريي يف قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى : "وزاد يف السياق

  .ال يف أحدمها واهللا سبحانه وتعاىل أعلموهي زيادة غريبة جداً ليست يف الصحيحني و" وعيسى

حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أيب نصرة املنذر بن مالك : وقال اِإلمام أمحد

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : خطبنا ابن عباس رضي اهللا عنهم على منرب البصرة فقال: بن قطعة قال

ة قد استجيبت يف الدنيا وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت، وأنا سيد إنه مل يكن نيب إال له دعو: "وسلم

آدم . ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخر، وبيدي لواء احلمد وال فخر

انطلقوا بنا إىل أبينا : فمن دونه حتت لوائي وال فخر ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض

فع لنا إىل ربنا فليقض بيننا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك اهللا بيده وأسكنك جنته فيش

إين لست هناكم أين قد خرجت من اجلنة : وأسجد لك مالئكته اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول

: تقدم إىل أن قال وإنه ال يهمين اليوم إال نفسي، ولكن ائتوا نوحاً رأس النبيني فذكر احلديث كنحو ما

أنا هلا حىت يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى فإذا : فيأتوين فيقولون يا حممد اشفع لنا اىل ربك فليقض بيننا فيقول

فنحن اآلخرون األولون آخر األمم وأول من ؟ أين أمحد وأمته: أراد اّهللا أن يصدع بني خلقه نادى مناد

كادت هذه األمة أن تكون : جلني من الوضوء فتقول األممحياسب فتفرج لنا األمم طريقاً فنمضي غراً حم

  ".أنبياء كلها فآيت باب اجلنة

وذكر متام احلديث يف الشفاعة يف عصاة هذه األمة، وقد ورد هذا احلديث هكذا عن مجاعة من الصحابة 

طرقه  منهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، والعجب كل العجب من إيراد األئمة هلذا احلديث من أكثر

ال يذكرون أمر الشفاعة األوىل يف أن يأيت الرب لفصل القضاء، كما ورد هذا يف حديث الصور كما 

تقدم، وهو املقصود يف هذا املقام، ومقتضى سياق أول احلديث أن الناس إمنا يستغيثون إىل آدم فمن بعده 

ا دلت عليه سياقاته من سائر من األنبياء طمعاً يف أن يفصل بني الناس ويسترحيوا من مقامهم ذلك، كم

طرقه، فإذا وصلوا إىل احملشر فإمنا يذكرون الشفاعة يف عصاة األمة وإخراجهم من النار، وكان مقصود 

السلف يف االقتصار على هذا املقدار من احلديث هو الرد على اخلوارج ومن تابعهم من املعتزلة الذين 

هذا القدر من احلديث الذي فيه النص الصريح يف الرد أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوهلا يذكرون 

عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة املخالفة لألحاديث، وقد جاء التصريح بذلك يف حديث الصور كما 

تقدم أن الناس يذهبون إىل آدم مث إىل نوح مث إىل إبراهيم وموسى وعيسى، مث يأتون رسول اهللا صلى اهللا 

وهو أعلم قال ؟ هللا حتت العرش يف مكان يقال له الفحص فيقول اهللا ما شأنك عليه وسلم فيذهب فيسجد
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فأقول يا رب وعدتين الشفاعة فشفعين يف خلقك فاقض بينهم، فيقول : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأرفع رأسي فأقف مع الناس مث ذكر انشقاق السموات وترتل املالئكة والغمام مث : قد شفعتك، قال: اهللا

فيضع اهللا : يء الرب تعاىل لفصل القضاء والكروبيون واملالئكة املقربون يسبحون بأنواع التسبيح قالجم

إين أنصت لكم منذ خلقتكم إىل يومكم هذا أمسع أقوالكم وأرى : كرسيه حيث شاء من أرض مث يقول

يحمد اهللا ومن أعمالكم فأنصتوا يل، فإمنا هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد منكم خرياً فل

  ".وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه

قال رسول اهللا : أخربنا معمر، عن الزهري، عن علي بن احلسن زين العابدين، قال: وقال عبد الرزاق

إذا كان يوم القيامة مد اهللا األرض مد األدمي حىت ال يكون لبشر من الناس إال : "صلى اهللا عليه وسلم

فأكون أول من يدعى، وجربيل عن ميني الرمحن عز : "هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا". موضع قدميه

صدق مث اشفع، فأقول : وجل، واهللا ما رآه قبلها فأقول أي رب إن هذا أخربين أنك أرسلته يل فيقول اهللا

يا رب عبادك الذين عبدوك والذين مل يعبدوك يف أطراف األرض أي وقوف يف أطراف األرض أي الناس 

عون يف صعيد واحد مؤمنهم وكافرهم فيشفع عند اهللا ليأيت فصل القضاء بني عباده ومييز مؤمنهم من جمتم

: قال أكثر أهل التأويل يف قوله تعاىل: وهلذا قال ابن جرير" كافرهم يف املوقف واملصري ويف احلال واملآل

  ".عسى أنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً"

يقومه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس لريحيهم رم من عظيم هو املقام الذي 

  .ما هم فيه من شدة ذلك اليوم

إن : حدثنا إمساعيل بن أبان، حدثنا أبو األحوص، عن آدم بن علي، مسعت ابن عمر قال: وقال البخاري

ون يا فالن اشفع يا فالن اشفع حىت تنتهي الشفاعة إىل الناس يسريون يوم القيامة حثيثاً كل أمة تتبع نبيها يقول

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه اهللا مقاماً حمموداً

 : ورواه محزة بن عبد اهللا، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

  سؤال الناس يسبب سقوط حلم وجه السائل يوم القيامة 



 ٣١٣

حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا : موضع آخر من الصحيح فقال يف كتاب الزكاةوقد أسند ما علقه هاهنا يف 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الليث، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر، مسعت محزة بن عبد اهللا بن عمر قال

و إن الشمس تدن: "وقال" ال يزال العبد يسأل الناس حىت يأيت يوم القيامة ليس يف وجهه مزعمة حلم: "وسلم

زاد عبد اهللا ". يوم القيامة حىت يبلغ العرق نصف اآلذان فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم مث مبوسى مث مبحمد

فيشفع ليقضى بني اخللق فيمشي حىت يأخذ حبلقة الباب فيومئذ . "ابن يوسف، حدثين الليث، عن أيب جعفر

  ".يبعثه اهللا مقاماً حمموداً حيمده أهل اجلمع كلهم

ن جرير، عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، عن شعيب بن الليث، عن أبيه به حنوه واهللا وكذا رواه اب

  .سبحانه وتعاىل أعلم

  ذكر ما ورد يف الْحوض احملمدي

  سقَانا اللَّه منه يوم الْقيامة 



 ٣١٤

أنوف كثري من املبتدعة من األحاديث املشهورة املتعددة من الطرق املأثورة الكثرية املتضافرة وإن رغمت 

من : املكابرة القائلني جبحوده املنكرين لوجوده وأخلق م أن حيال بينهم وبني وروده كما قال بعض السلف

  .كذب بكرامة مل ينلها، ولو اطلع املنكر للحوض على ما سنورده من األحاديث قبل مقالته مل يقلها

  كونه يوم القيامة ورووا األحاديث فيه بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا باحلوض وآمنوا ب

روي ذلك عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم، منهم أيب بن كعب، وجابر بن مسرة، وجابر بن 

عبد اهللا، وجندب بن عبد اهللا البجلي، وزيد بن أرقم، وسلمان الفارسي، وحارثة بن وهب، وحذيفة بن 

وسهل بن سعد، وعبد اهللا بن زيد بن عاصم، وعبد اهللا بن  أسيد، وحذيفة بن اليمان، ومسرة بن جندب،

عباس، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وعبد اهللا بن مسعود، وعتبة بن عبد السلمي، 

وعقبة بن عامر اجلهمي، والنواس بن مسعان، وأبو أمامة الباهلي، وأبو برزة األسلمي، وأبو بكرة، وأبو ذر 

و سعيد اخلدري، وأبو هريرة الدوسي، وأمساء بنت أيب بكر، وعائشة، وأم سلمة رضي اهللا تعاىل الغفاري، وأب

  .عنهم أمجعني وعاد علينا من بركام، وامرأة محزة عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم من بين النجار

  وض رواية أيب بن كعب األنصاري سيد الفقراء رضي اللّه تعاىل عنه من شرب من احل



 ٣١٥

حدثنا أبو زرعة : روي فلم يظمأ أبداً ومن حرم الشرب منه حرم الري أبداً قال أبو القاسم الطرباين

حدثنا حممد بن الصلت، حدثنا عبد الغفار بن القاسم، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن . الدمشقي

؟ يا رسول اهللا ما احلوض: أيب بن كعب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر احلوض فقال أيب بن كعب

أشد بياضاً من اللنب وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب رحياً من املسك من شرب منه شربة مل : "فقال

  ".يظمأ أبداً ومن صرف عنه مل يرو أبداً

ر ورواه أبو بكر بن أيب عاصم يف كتاب السنة حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكري، حدثنا عبد الغفا

  .بن القاسم، فذكر بإسناده حنوه

والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللنب وأحلى من العسل : "قال؟ قيل يا رسول اهللا وما احلوض: ولفظه

وأبرد من الثلج وأطيب رحياً من املسك وآنيته أكثر عدداً من النجوم ال يشرب منه إنسان فيظمأ أبداً وال 

  ".يصرف عنه إنسان فريوى أبداً

  .خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وال اِإلمام أمحد أيضاً مل

  رواية أنس بن مالك رضي اللّه عنه األنصاري خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم 



 ٣١٦

حدثين أنس بن مالك : حدثنا سعيد بن عفري، حدثنا ابن وهب، عن يونس قال ابن شهاب: قال البخاري

إن قدر حوضي كما بني أيلة وصنعاء من اليمن وإن : "ه وسلم قالرضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا علي

  ".فيه من األباريق كعدد جنوم السماء

  .وكذا رواه مسلم أيضاً عن حرملة بن وهب رضي اهللا تعاىل عنه

  طريق أخرى هن أنس بن مالك رضي اللّه عنه

ن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا عبد العزيز، ع: قال البخاري

: لريدن علي الناس من أصحايب، حىت إذا عرفتهم اختلجوا دوين فأقول: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال. أصحايب

 .عن حممد بن حامت عن عفان، عن وهيب بن خالد، عن عبد العزيز بن صهيب به: ورواه مسلم

 ر يف اجلنة أعطيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي اللّه الكوثر

  عنه 



 ٣١٧

أغفى : "حدثنا حممد بن فضيل، عن املختار بن فلفل، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: قال اِإلمام أمحد

سه مبتسماً إما قال هو، وإما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إغفاءة فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأ

بِسم اللّه : "إنه أنزلت علي آنفاً سورة، فقرأ: "مل ضحكت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "قالوا له

ثَرالكَو اكنطَيا أعيم إِنحمن الرحالر."  

أعطانيه ريب عز وجل يف  هو ر: اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا؟ هل تدرون ما الكوثر: حىت ختمها مث قال

يا رب، إنه من : اجلنة عليه خري كثري ترد عليه أميت يوم القيامة آنيته عدد الكواكب خيتلج العبد منهم فأقول

  ".إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: "أميت، فيقال

، وهذا ثالثي اِإلسناد، ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، من حديث حممد بن فضيل، وعلي بن مسهر

  .كالمها عن املختار بن فلفل عن أنس به

  ".هو ر وعدنيه ريب عليه خري كثري هو حوضي ترد عليه أميت يوم القيامة: "ولفظ مسلم

ومعىن ذلك أنه يشخب من الكوثر ميزابان إىل احلوض، واحلوض يف العرصات، قبل الصراط، .. والباقي مثله

ى أعقام ومثل هؤالء ال جيازون الصراط، كما سريد من طرق ألنه خيتلج عنه ومينع منه أقوام قد ارتدوا عل

  .متعددة، وقد جاء مصرحاً به أنه يف العرصات، كما ستراه قريباً، إن شاء اهللا تعاىل



 ٣١٨

  طريق أخرى عن أنس رضي اللّه تعاىل عنه 

 عليه وسلم حدثنا أبو عامر، وأزهر بن القاسم، حدثنا هشيم، عن قتادة، أن رسول اهللا صلى اهللا: قال أمحد

  ".مثل ما بني ناحييت حوضي مثل ما بني املدينة وصنعاء، ومثل ما بني املدينة وعمان: "قال

عن أيب عامر، عن عبد امللك بن عمرو، وأخرجه مسلم أيضاً عن عاصم بن النضر األول، عن : ورواه مسلم

  .املعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس بنحوه

  س رضي اللّه عنه خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريق أخرى عن أن

حدثنا محاد بن سلمة رضي اهللا عنه، ورواه أمحد أيضاً عن : حدثنا يونس، وحسن بن موسى قاال: قال أمحد

عفان، عن محاد بن سلمة، عن علي بن زياد، عن احلسن، عن أنس رضي اهللا عنه، أن قوماً ذكروا عند عبيد 

ال جرم واهللا ألفعلن فأتاه : ما احلوض فبلغ ذلك أنساً رضي اهللا عنه، فقال: ض فأنكره وقالاهللا بن زياد احلو

نعم مسعت رسول : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكره، فقال: ذكرمت احلوض فقال عبيد اهللا: فقال

أيلة إىل مكة، أو ما بني إن ما بني طرفيه كما بني : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من كذا وكذا مرة يقول

  .انفرد به أمحد" صنعاء ومكة، وإن آنيته ألكثر من عدد جنوم السماء



 ٣١٩

وقد رواد حيىي بن حممد بن ساعد، عن سوار بن عبد اهللا القاضي العنربي، عن معاذ بن معاذ العنربي، عن 

: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: أشعث بن عبد اهللا احلمراين، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال

حوضي ما بني كذا إىل كذا، فيه من اآلنية عدد جنوم السماء، أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأبيض من "

  ".اللنب، من شرب منه مل يظمأ أبداً، ومن مل يشرب مل يرو أبداً

  طريق أخرى عن أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثين عبد الرمحن هو ابن سالم، حدثنا أمحد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي : ىقال احلافظ أبو يعل

: هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر احلوض فقال: يا أبا محزة: اهللا عنه، أن عبد اهللا بن زياد قال

  ".ملقد تركت باملدينة عجائز يكثرن أن يسألن اهللا أن يوردهن حوض حممد صلى اهللا عليه وسل"

  طريق أخرى عن أنس رضي اللّه عنه خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عمر بن يونس احلنفي، حدثنا عكرمة هو ابن عمار، عن يزيد : قال أبو يعلى أيضاً

ق أولئك شر اخلل: إن قوماً يشهدون علينا بالكفر والشرك، فقال أنس: "قلت يا أبا محزة: الرقاشي قال

إن يل حوضاً كما : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال: ويكذبون باحلوض: واخلليقة، قلت



 ٣٢٠

صنعاء، أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل فيه آنية عدد جنوم السماء ينبعث : بني إيلياء إىل الكعبة أو قال

 .ق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصد". فيه عدة ميزابات من اجلنة من كذب به مل يصب منه الشرب

  طريق أخرى عنه رضي اللّه عنه 

حدثنا حممد بن معمر، حدثنا أبو داود، حدثنا : قال احلافظ أبو بكر أمحد بن عبد اخلالق البزار يف مسنده

حوضي : "املسعودي، عن عدي بن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إىل كذا، فيه من اآلية عدد النجوم، أطيب رحياً من املسك، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من كذا 

  ".وأبيض من اللنب، من شرب منه شربة مل يظمأ أبداً، ومن مل يشرب منه مل يرو أبداً

 عنه ال نعلمه يروى ذا اللفظ إال عن أنس ذا اِإلسناد ومل يرو عدي بن ثابت عن أنس رضي اهللا: مث قال

سواه، وال رواه إال املسعودي، وهذا إسناد جيد، ومل يروه أحد من أصحاب الكتب، وال أمحد بن حنبل، 

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  طريق أخرى عن أنس أيضاً خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 ٣٢١

سى بن عبيدة، عن أيب بكر حدثين احلسن بن الصباح، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا مو: قال ابن أيب الدنيا

رأيت : "بن عبيد اهللا بن أنس، عن جده أنس بن مالك رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".حوضي، فإذا على حافتيه آنية مثل جنوم السماء، فأدخلت يدي فإذا هو عنرب أذفر

  رواية بريدة رضي اللّه تعاىل عنه ابن اخلصيب األسلمي 

حدثنا حيىي بن معني، حدثنا حيىي بن ميان، عن عائذ بن بشر البجلي، عن علقمة بن : فظ أبو يعلىقال احلا

حوضي كما بني : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، رضي اهللا عنه قال

  ".بداًعمان إىل اليمن، فيه آنية عدد جنوم السماء، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أ

.. وهكذا رواه ابن صاعد، وابن أيب الدنيا، عن عبد اهللا بن وضاح األزدي اللؤلؤي، عن حيىي بن ميان به

حوضي ما بني عمان واليمن فيه آنية عدد النجوم، أحلى من العسل، وأبيض من اللنب، واللنب من : "ولفظه

  .مل خيرجوه". الزبد، من شرب منه مل يظمأ بعدها أبداً

  ان رضي اللّه تعاىل عنه رواية ثوب



 ٣٢٢

حدثنا عفان، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن سامل بن معدان، عن ثوبان رضي اهللا عنه، : قال اِإلمام أمحد

أنا بعقر حوضي يوم القيامة، أذود عنه الناس ألهل اليمن : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من مقامي إىل عمان يغت : قال؟ ل اهللا، ما سعتهيا رسو: قيل: وأضرم بعصاي، حىت يرفض عنهم قال

  ".فيه ميزابان ميدانه

ورواه أمحد أيضاً عن عبد الصمد، عن هشام، عن قتادة، وعن عبد الوهاب، عن سعيد بن أيب عروبة، 

عن قتادة، وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة به فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عرضه 

  ".ي هذا إىل عمانمن مقام: "فقال

  ".ما بني بصرى وصنعاء أو ما بني أيلة ومكة: "وقال عبد الرزاق

  ".من مقامي هذا إىل عمان: "أو قال

أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل، ينبعث فيه ميزابان ميدانه من اجلنة : "وسئل عن شرابه فقال

  ".أحدمها من ذهب واآلخر من ورق

بكر، هو ابن أيب شيبة، حدثنا حممد بن بشر العبدي، حدثنا سعيد بن أيب حدثنا أبو : وقال أبو يعلى

عروبة، عن قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة، عن ثوبان رضي، هللا عنه، أن نيب اهللا 

أنا عند عقر حوضي، أذود عنه الناس ألهل اليمن، إين ألضرم بعصاي حىت : "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".فضواير

من مقامي هذا إىل عمان، ما بينهما : "وسئل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سعة احلوض فقال: قال

  ".شهر أو حنو ذلك

أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل، بعث : "فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شرابه فقال

  ".واآلخر ذهب فيه ميزابان، مداده أو مدادمها من اجلنة، أحدمها ورق

وهكذا رواه مسلم عن أيب غسان مالك بن إمساعيل، وحممد بن املثىن، وحممد بن بشار ثالثتهم عن معاذ 

  .بن هشام عن أبيه عن قتادة بنحوه

 من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضي اللّه تعاىل عنه 

  طريق أخرى عن ثوبان أيضاً رضي اللّه تعاىل عنه وأرضاه 



 ٣٢٣

ثنا حسني بن حممد، حدثنا ابن عياش، عن حممد بن املهاجر، عن العباس بن سامل اللخمي، حد: قال أمحد

بعث عمر بن عبد العزيز إىل أيب سالم احلبشي، يسأله عن احلوض فحمل إليه على الربيد، فقدم به عليه، : قال

إن حوضي من عدن " :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت ثوبان رضي اللّه عنه: فسأله فقال

إىل عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد النجوم، من شرب منه شربة 

؟ ، فقال عمر بن اخلطاب من هم يا رسول اهللا"مل يظمأ بعدها أبداً، أول الناس وروداً عليه فقراء املهاجرين

ال ينكحون املتنعمات املتمتعات، وال تفتح هلم أبواب السدد، هم الشعث رؤوساً الدنس ثياباً، الذين : "قال

لقد نكحت املتنعمات وفتحت يل السدد إال أن يرمحين اهللا واهللا ال أدهن رأسي : فقال عمر بن عبد العزيز

  ".حىت تشعث وال أغسل ثويب الذي بلى جسدي حىت يتسخ

وابن ماجه فيه، عن حممود بن خالد . بن صاحل ورواه أيضاً الترمذي يف الزهد عن أنس بن إمساعيل، عن حيىي

الدمشقي، عن مروان بن حممد الطاطري كالمها عن حممد بن املهاجر، عن العباس بن سامل عن أيب سالم به 

شيخنا املزي يف أطرافه، ورواه اليزيد بن مسلم عن حيىي بن احلارث وشيبة بن األحنف وغريمها عن أيب : قال

حدثنا زيد بن واقد، حدثين بشر . حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة: أيب عاصمسالم، وقال أبو بكر بن 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عبيد اهللا، حدثنا أبو سالم األسود، عن ثوبان رضي اهللا عنه قال



 ٣٢٤

كنجوم حوضي بني عدن إىل عمان أشد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل وأطيب رائحة من املسك أكاويبه "

: قال؟ ومن هم: السماء من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً، وأكثر الناس عليه وروداً فقراء املهاجرين قلنا

الشعث رؤوساً الدنس ثياباً الذين ال ينكحون املتمتعات وال تفتح هلم أبواب السدد الذين يعطون احلق الذي 

  .واهللا احلمد، واملنةوهذه طريق جيدة أيضاً، " عليهم وال يعطون الذي هلم

رواية جابر بن مسرة رضي اللّه تعاىل عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم فرط ألمته يوم القيامة على 

  احلوض املورود 

حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع، حدثنا أيب، حدثنا زياد بن خيثمة، عن مساك بن حرب، عن : قال أبو يعلى

إين فرطكم على احلوض، وإن بعد ما : "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالجابر بن مسرة رضي اهللا عنه، عن رسو

أنا : "عن أيب مهام، به وقال: وهكذا رواه مسلم" بني طرفيه كما بني صنعاء وأيلة، كأن األباريق فيها النجوم

  .والباقي مثله، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم". فرط لكم على احلوض

  لّه سبحانه وتعاىل عنه رواية جابر بن مسرة أيضاً رضي ال



 ٣٢٥

أخربنا حامت بن إمساعيل، عن املهاجر بن : وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أيب شيبة قال: قال مسلم

كتبت اىل جابر بن مسرة مع غالمي نافع، أخربين بشيء مسعته : مسمار، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، قال

  ".أنا الفرط على احلوض: "إيل إين مسعته يقولفكتب : من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  رواية جابر بن عبد اهللا رضي اللّه تعاىل عنهما 

أنه مسع جابر بن عبد اهللا رضي : حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبري: وقال اِإلمام أمحد

فيؤخذ ناس : نظر من يرد علي، قالأنا على احلوض، أ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنهما يقول

ما برحوا بعدك يرجعون ؟ وما يدريك ما عملوا بعدك: يقال: يا رب هؤالء مين ومن أميت، قال: دوين، فأقول

  .على أعقام

احلوض مسرية شهر، وزواياه يعين عرضه مثل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال جابر رضي اهللا عنه

وم السماء، أطيب رحياً من املسك، وأشد بياضاً من اللنب، من شرب منه مل يظمأ بعده طوله، وكيزانه مثل جن

  ".أبداً



 ٣٢٦

هذا اسناد صحيح، على شرط مسلم، ومل يروه، وقد روي من طريق زكريا عن أيب الزبري، عن جابر، بستة 

  .أحاديث ليس هذا منها

مرهم أال يرجعوا كفاراً بعده يقتل الرسول صلى اهللا عليه وسلم مكاثر بأمته يوم القيامة، وهو يأ

  بعضهم بعضاً 

  طريق أخرى عن جابر أيضاً رضي اللّه تعاىل عنه وأرضاه

حدثنا حممد بن عمر، حدثنا حيىي بن عبد الرمحن األرجي، حدثنا عبيدة بن األسود، عن : قال أبو بكر البزار

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جمالد، عن عامر هو الشعيب، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما،

: إين فرطكم على احلوض، وإين مكاثر بكم األمم فال ترجعوا بعدي كفاراً، يقتل بعضكم بعضاً، فقال رجل"

إىل مكة، فيه مكايل أكثر من عدد النجوم، ال يتناول : ما بني أيلة أحسبه قال: قال؟ يا رسول اهللا ما عرضه

  ".ن يده حىت يتناوله أخوهمؤمن منها واحداً فيضعه م

ال يروى عن جابر إال من هذا الوجه، ورواه ابن أيب الدنيا، عن أيب عبد الرمحن القرشي، عن عبيدة : مث قال

 .بن األسود به



 ٣٢٧

  رواية جندب بن عبد اهللا البجلي رضي اللّه عنه 

مسعت النيب : باً يقولمسعت جند: حدثنا عبدان، أخربين أيب، عن شعبة، عن عبد امللك قال: قال البخاري

  ".أنا فرطكم على احلوض: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ورواه مسلم، من حديث شعبة، وزائدة، ومسعر، ثالثتهم عن عبد الرمحن بن عمر به

  .الفرط الذي يسبق: قال سفيان: ورواه اإلمام أمحد عن سفيان بن عيينة مث قال

  رواية جارية بن وهب اخلزاعي رضي اهللا عنه 

حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا جرير بن عمارة، حدثنا شعبة عن معبد بن خالد، أنه مسع : قال البخاري

". كما بني املدينة وصنعاء: "جارية بن وهب يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول وذكر احلوض فقال

: يب صلى اهللا عليه وسلم وقالوزاد ابن أيب عدي، عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن جارية بن وهب مسع الن

  ".حوضه ما بني صنعاء واملدينة"

  ".اآلنية مثل الكواكب: "نرى فيه: ال، فقال املستورد: أال وإين، قال: قال؟ أمل تسمعه: "فقال له املستورد

رواه مسلم، عن حممد بن عرعرة، عن حرمي بن عمارة، عن شعبة، كما ساقه البخاري، ورواه عن : وقال



 ٣٢٨

بد اهللا، وهو ابن أيب عدي، عن شعبة كما ذكره البخاري سواء، واملستورد هذا هو ابن شداد بن حممد بن ع

عمرو الفهري، صحايب جليل، علق له البخاري، وأسند ذلك مسلم، وروى له أهل السنن األربعة، وله 

  .أحاديث

  رواية حذيفة بن أسيد رضي اللّه عنه 

الضياء حممد بن عبد الواحد املقدسي رمحه اهللا أنه قال يف اجلزء عن أيب شرحية الغفاري، أنبأنا عن احلافظ 

أن احلسن بن أمحد احلداد : أخربنا حممد بن أمحد بن نصر األصبهاين ا: الذي مجعه يف أحاديث احلوض

أخربهم قراءة عليه وهو حاضر، أخربنا أمحد بن عبد اهللا يعين أبا نعيم األصبهاين، أخربنا عبد اهللا بن جعفر، 

حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا زيد بن احلسن، حدثنا معروف بن خربوذ، حدثنا 

: ملا صدر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن حجة الوداع قال: أبو الطفيل، عن حذيفة بن أسيد رضي اهللا عنه قال

بني بصرى، وصنعاء فيه أكواب  أيها الناس إين فرطكم على احلوض، إنكم واردون على حوض عرضه ما"

  .مل يروه من أصحاب الكتب أحد وال أمحد أيضاً" عدد النجوم

  رواية حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه العبسي 



 ٣٢٩

حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن سعد بن طارق، عن ربع بن : قال أبو القاسم البغوي

إن حوضي ألبعد من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ه قالحراش، عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عن

أيلة وعدن، والذي نفسي بيده آلنيته أكثر من عدد النجوم، وهو أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل، 

: يا رسول اهللا: والذي نفسي بيده إين ألذود عنه الرجال، كما يذود الرجل اِإلبل الغريبة عن حوضه، قال قيل

  ".نعم، تردونه علي غراً حمجلني من آثار الوضوء، وليست ألحد غريكم: قال؟ رفنا يومئذتع

حصني عن أيب وائل، عن حذيفة، عن : رواه مسلم، عن عثمان بن أيب شيبة، بنحوه، وعلقه البخاري فقال

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  رواية زيد بن أرقم رضي اللّه عنه 

إنه مسع زيد : مسعت أبا محزة يقول: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال عمرو بن مرة، أخربين قال: قال أمحد

ما أنتم جبزء : "كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فرتل مرتالً فسمعته يقول: بن أرقم قال

  ".من مائة ألف جزء ممن يرد على احلوض من أميت

  .سبعمائة أو مثامنائة: قال؟ ئذكم كنتم يوم: قلت لزيد

وأبو محزة : وكذا رواه عن أيب هاشم، عن شعبة، ورواه أبو داود، عن حفص بن عمر، عن شعبة، قلت

  .هذا هو طلحة بن يزيد األنصاري موىل قرظة بن كعب، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم



 ٣٣٠

خرى عن زيد بن أرقم النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواية أ

 أيضاً رضي اللّه عنه 

أخربنا عبد اهللا احلافظ أخربنا احلسن بن يعقوب العدل، حدثنا حممد بن عبد الوهاب، : قال احلافظ البيهقي

: أخربنا حفص بن عون، أخربنا أبو حيان حيىي بن سعيد التيمي تيم الرباب، حدثنا يزيد بن حيان التيمي، قال

ما أحاديث بلغين عنك أنك حتدث ا عن رسول اهللا : عث إليه عبيد اهللا بن زياد فقالشهدت ابن أرقم وقد ب

حدثنا ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووعدناه، : صلى اهللا عليه وسلم تزعم أن له حوضاً يف اجلنة فقال

يه وسلم ومسعته أما إنه مسعته أذناي من رسول اهللا صلى اهللا عل: كذبت، لكنك شيخ قد خرفت، قال: فقال

  .وما كذبت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "يقول

وأما رواية سلمان الفارسي رضي اهللا عنه، فروى اإلمام أبو بكر بن خزمية رمحه اهللا، من حديث زيد بن علي 

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ه قالبن جدعان، عن سعيد بن املسيب، عن سلمان رضي اهللا عن

  ".قد أظلكم شهر عظيم مبارك: يا أيها الناس: "آخر يوم من شعبان فقال

من أشبع فيه صائماً سقاه اهللا من حوضي شربة : "وذكر متام احلديث بطوله يف فضل شهر رمضان إىل أن قال

  ".ال يظمأ بعدها حىت يدخل اجلنة



 ٣٣١

  فصل 

  قيامة، يتباهون أيهم أكثر وراداً لكل نيب حوض يوم ال

  الفزاري  -رضي اللّه تعاىل عنه - رواية مسرة بن جندب

حدثنا إبراهيم بن املعتمر، حدثنا حممد بن بكار بن بالل، حدثنا سعيد هو ابن : تال أبو بكر بن أيب عاصم

لكل نيب حوض، ": بشري، عن قتادة، عن احلسن، عن مسرة بن جندب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".يتباهون أيهم أكثر واردة، وإين ألرجو أن أكون أكثرهم واردة

: وكذا رواه الترمذي، عن أمحد بن حممد بن نيزك، عن حممد بن بكار بن بالل، عن سعيد بن بشري، وقال

  .هذا حديث غريب، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  رواية سهل بن سعد الساعدي رضي اللّه تعاىل عنه 

: حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا حممد بن مطرف، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: البخاريقال 

إين فرطكم على احلوض، من مر علي يشرب، ومن شرب مل يظمأ أبداً، : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".لريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوين مث حيال بيين وبينهم



 ٣٣٢

أشهد على : نعم، فقلت: هكذا مسعت من سهل فقلت: النعمان بن أيب عياش فقال فسمعين: قال أبو حازم

إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، : إم مين، فيقال يل: فأقول: أيب سعيد اخلدري أننا نسمعه وهو يزيد فيها

  ".سحقاً سحقاً ملن غير بعدي: فأقول

  .تفرد به من هذا الوجه واهللا أعلم. أبعده :سحيق، بعيد، وأسحقه: سحقاً بعداً، ويقال: فقال ابن عياش

  رواية عبد اهللا بن زيد بن عاصم املدين 

ثبت يف الصحيحني عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قسم غنائم حنني فأعطى من أعطى من 

وا إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصرب: "صناديد قريش والعرب فغضب بعض األنصار فخطب قال هلم فيما قال

  ".حىت تلقوين على احلوض

  رواية عبد اهللا بن عباس رضي اللّه عنهما 

حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، حدثنا الليث بن أَيب سليم البزاز، عن عبد امللك : قال أبو بكر البزار

إين آخذ : "مسعت رسول اهللا يقول: بن صعيد بن جبري، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

إياكم وجهنم، وإياكم واحلدود، ثالث مرات، وإن أنا مت تركتكم، وأنا فرطكم على : كم، أقولحبجز



 ٣٣٣

فيقال إم ما : يا رب، أحسبه قال: احلوض، فمن ورد أفلح، ويؤتى بقوم فيؤخذ م ذات الشمال فأقول

  ".زالوا بعدك يرتدون على أعقام

  .ريتفرد به ليث، عن عبد امللك بن سعيد بن جب: مث قال

حدثنا عمرو بن حممد، حدثنا هشام، أخربنا أبو بشر وعطاء بن : يف باب احلوض من صحيحه: وقال البخاري

الكوثر هو اخلري الكثري الذي أعطاه اهللا للرسول عليه : "السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال

  ".الصالة والسالم

من الكوثر إىل احلوض ميزابان من : نه ر يف اجلنة فقالقلت لسعيد بن جبري إن ناساً يزعمون أ: قال أبو بشر

  ".ذهب وفضة

  طريق أخرى عن ابن عباس رضي اللّه تعاىل عنهما

حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا حممد بن عبد الواهب احلارثي، حدثنا عبد اهللا بن عبيد : قال الطرباين

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنهما قالبن عمري، عن ابن أيب مليكة، عن ابن عباس رضي اله 



 ٣٣٤

حوضي مسرية شهر وزواياه سواء، وأكوابه عدد جنوم السماء ماؤه أبيض من الثلج، وأحلى من العسل، "

 ".وأطيب يعين رحياً من املسك، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً

  طريق أخرى عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 

حدثنا العباس بن حممد، حدثنا حسني بن حممد املروزي، حدثنا حمصن بن عقبة اليماين، : اقال ابن أيب الدني

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : عن الزبري بن شبيب، عن عثمان بن حاضر، عن ابن عباس قال

هللا لريدن حياض والذي نفسي بيده إن فيه ملاء، إن أولياء ا: "قال؟ الوقوف بني يدي رب العاملني هل فيه ماء

  ".األنبياء ويبعث اهللا بسبعني ألف ملك يف أيديهم عصى من نار، يذودن الكفار عن حياض األنبياء

  رواية عبد اهللا بن عمر رضي اللّه عنهما 

عن بن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا مسدد، حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا، حدثين نافع: قال البخاري

  ".امكن حوضاً كما بني جرباء وأذرحإن أم: "وسلم قال

ورواه أمحد، عن حيىي القطان، ورواه مسلم من حديث عبيد اهللا وأيوب وموسى بن عقبة وغريهم عن نافع، 



 ٣٣٥

أمامكم حوض كما بني جرباء وأذرح، ومها قريتان بالشام فيه أباريق عدد جنوم : "ويف بعض الروايات

  ".بداًالسماء، من ورده فشرب منه مل يظمأ بعدها أ

  طريق أخرى عن ابن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنهما 

حدثنا أبو املغرية، حدثنا عمر بن عمرو أو عثمان بن عمرو األمحوسي، حدثنا املخارق بن : قال اِإلمام أمحد

حوضي كما بني عدن : "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أيب املخارق، عن عبد اهللا بن عمر، أنه مسعه يقول

ان، أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب رحياً من املسك، أكوابه مثل جنوم السماء، من شرب منه وعم

: ومن هم يا رسول اهللا قال: شربة مل يظمأ بعدها أبداً، أول الناس عليه وروداً صعاليك املهاجرين، قال قائل

السدد، وال ينكحون املنعمات، الذي الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيام، ال تفتح هلم أبواب 

  .تفرد به أمحد". يعطون كل الذي عليهم، وال يأخذون الذي هلم

  طريق أخرى عنه رضي اهللا تعاىل عنه 

ما كان سعيد : قال حمارب بن دثار: حدثنا أبو عوانة، حدثنا عطاء بن السائب قال: قال أبو داود الطيالسي

إِنا : "ملا نزلت: سعيد بن جبري حيدث عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قالكان : قلت؟ بن جبري يقول يف الكوثر



 ٣٣٦

ثَرالْكَو اكنطَيأع."  

هو ر يف اجلنة، حافتاه من ذهب، جيري على الدر والياقوت، تربته : "قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ن الثلجأطيب رحياً من املسك، وطعمه أحلى من العسل، وماؤه أشد بياضاً م

  .حسن صحيح: ورواه البيهقي من حديث محاد بن زيد، عن عطاء بن السائب، به، وقال الترمذي

  رواية عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما 

قال عبد اهللا بن : حدثنا شعبة بن أيب مرمي، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة، قال: قال البخاري

حوضي مسرية شهر، ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه أطيب من املسك، : "اهللا عليه وسلمقال النيب صلى : عمرو

  ".وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فال يظمأ أبداً

  .ورواه مسلم عن داود بن عمر، عن نافع، عن عمر، به

  طريق أخرى أيضاً عنه رضي اللّه تعاىل عنه 

علم، حدثنا عبد اهللا بن بريدة، عن أيب سربة، وامسه سامل بن حدثنا حيىي، حدثنا حسني امل: قال اِإلمام أمحد

كان عبيد اهللا بن زياد يسأل عن احلوض، حوض حممد صلى اهللا عليه وسلم، وكان يكذب : سربة، قال

: به بعدما سأل أبا بريدة، والرباء بن عازب، وعائذ بن عمر، ورجالً آخر، وكان يكذب فقال أبو سربة



 ٣٣٧

شفاء هذا إن أباك بعث معي مبال إىل معاوية، فلقيت عبد اهللا بن عمرو، فحدثين  أما أحدثك حبديث فيه

إن اهللا ال حيب الفحش والتفاحش، أو يبغض الفحش : "مبا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

واملتفحش، وال تقوم الساعة حىت يظهر الفحش والتفاحش، وقطيعة الرحم وسوء ااورة وحىت يؤمتن 

أال إن موعدكمٍ حوضي عرضه وطوله واحد، وهو كما بني أيلة ومكة، : ائن، وخيون األمني، وقالاخل

وهو مسرية شهر، فيه مثل النجوم أباريق، شرابه أشد بياضاً من الفضة، من شرب منه شراباً مل يظمأ بعده 

  ".أبدأ

 .الصحيفة فحبسها عنده ما مسعت يف احلوض، حديثاً أثبت من هذا وأصدق وأخذ:فقال عبيد اهللا: قال

  طريق أخرى عنه 

حدثنا حممود بن بكر، عن عبد الرمحن، حدثنا أيب، حدثنا عيسى بن املختار، : قال أبو بكر البزار يف مسنده

: عن حممد بن أيب ليلى، عن عبيد اهللا بن أيب مليكة، عن عبيد اهللا بن عمر الليثي، عن عبد اهللا بن عمر قال

إن يل حوضاً يف اجلنة، مسريته شهر، وزواياه سواء، رحيه : " عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا

  ".أطيب من املسك، ماؤه كالورق، أقداحه كنجوم السماء، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً

  .يعلم مبا روى عبيد اهللا بن عمر، عن عبد اهللا بن عمر: مث قال

  طريق أخرى أيضاً 



 ٣٣٨

  . برزة رضي اهللا عنه من رواية أىب الوازع جابر ابن عمرورواها الطرباين عن أيب

ما بني ناحييت حوضي كما : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أيب برزة، رضي اهللا عنه قال

بني أيلة اىل صنعاء، مسرية شهر، عرضه كطوله، فيه مرزابان ينبعثان من اجلنة من ورق وذهب، أبيض من 

  ".من الثلج، فيه أباريق عدد جنوم السماءاللنب، وأبرد 

  .رواها الطرباين وابن حيان يف صحيحه من رواية أيب الوازع وامسه جابر بن عمرو عن أيب برزة

  رواية عبد اهللا بن مسعود رضي اللّه عنه 

صلى حدثنا حيىي بن محاد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن شقيق، عن عبد اهللا، عن النيب : قال البخاري

  ".أنا فرطكم على احلوض: "اهللا عليه وسلم قال

وحدثنا عمرو بن علي، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة عن املعتمر، مسعت أبا وائل حيدث : قال البخاري

أنا فرطكم على احلوض، ولريفعن رجال منكم، : "عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: يا رب أصحايب، فيقال: قولمث حيتجزون دوين، فأ

  .حصني عن أيب وائل، عن حذيفة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: تابعة عن أيب وائل وقال



 ٣٣٩

  طريق أخرى عن ابن مسعود رضي اهللا عنه يف احلوض وغريه 

ن احلكم البناين عن عثمان، عن حدثنا عارم بن الفضل، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا علي ب: قال اإلمام أمحد

إن : "جاء ابنا مليكة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاال: إبراهيم، عن علقمة واألسود، عن ابن مسعود، قال

أمكما يف النار، : وتقري الضيف، غري أا ماتت يف اجلاهلية فقاال: أمنا تكرم الزوج، وتعطف على الولد قال

هما، فأمر ما فردا، فرجعا والسرور يرى يف وجوههما، رجيا أن يكون قد فأدبرا والسوء يف وجوه: قال

ما يغين هذا عن أمه شيئاً وحنن نطأ عقبيه، فقال : أمي مع أمكما، فقال رجل من املنافقني: حدث شيء فقال

: لقا؟ هل وعدك ربك فيها أو فيهما: يا رسول اهللا. رجل من األنصار، ومل أر رجالً قط أكثر سؤاالً منه

ما سألته ريب، وما أطمعين فيه، وإين ألقوم املقام احملمود يوم القيامة، فقال : فظن أنه من شيء قد مسعه فقال

ذاك إذا جيء بكم حفاة، غراة، غرالً، فيكون أول من يكسى إبراهيم : قال؟ وما ذاك املقام احملمود: األنصاري

ى بريطتني بيضاوين فيلبسهما، مث يقعد فيستقبل العرش، فيؤت: اكسوا خليلي: عليه الصالة والسالم، فيقول اهللا

: مث أوتى بكسويت، فألبسها فأقوم عن ميينه مقاماً ال يقومه أحد غريي، يغبطين به األولون واألخرون، قال

: إنه ما جرى ماء قط إال على حال أو رضراض، فقال األنصاري: ويفتح من الكوثر إىل احلوض، فقال املنافق

حاله املسك : "على حال أو رضراض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  صلى اهللا عليه وسلميا رسول اهللا



 ٣٤٠

مل أمسع كاليوم، قلما جرى ماء قط على حال أو رضراض إال كان له نبته، : ورضراضه التوم فقال املنافق

مل أمسع كاليوم، قلما : قضبان الذهب، فقال املنافق. نعم: فقال؟ يا رسول اهللا، هل له نبت: فقال األنصاري

نعم ألوان اجلوهر، : يا رسول اهللا، هل له مثر قال: نبت قضيب إال أورق، وإال كان له مثر، فقال األنصاري

وماؤه أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل، إن من شرب منه مشرباً مل يظمأ بعده، وإن من حرمه مل يرو 

  .تفرد به أمحد وهو غريب جداً". بعده

  اية عتبة بن عبد السلمي رضي اللّه عنهرو

أنه مسع : حدثنا أمحد بن خليد احلليب، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سالم: قال الطرباين

جاء أعرايب إىل رسول اهللا : أنه مسع عتبة بن عبد السلمي يقول: حدثين عامر بن زيد البكايل: أبا سالم يقول

كما بني البيضاء إىل بصرى، ال يدري إنسان : "ما حوضك الذي حتدث عنه فقال: م فقالصلى اهللا عليه وسل

 ".ممن خلق اهللا أين طرفاه

  من رغب عن سنة الرسول عليه السالم ضربت املالئكة وجهه عن احلوض يوم القيامة 



 ٣٤١

بن مظعون عن  وخرج الترمذي يعين احلكيم يف نوادر األصول من حديث عثمان: قال أبو عبد اهللا القرطيب

يا عثمان ال ترغب عن سنيت، فإنه من رغب عن سنيت مث مات قبل أن : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".يتوب ضربت املالئكة وجهه عن حوضي يوم القيامة

 خشية الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أمته من التنافس يف الدنيا رواية عقبة بن عامر اجلهين رضي اللّه تعاىل

حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن يزيد، عن أيب اخلري، عن عقبة بن عامر، أن : عنه قال البخاري

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صالته على امليت مث انصرف، فصعد على 

إىل حوضي اآلن، وإين أعطيت  إين فرط لكم على احلوض، وأنا شهيد عليكم، وإين واهللا ألنظر: "املنرب، فقال

مفاتيح خزائن أو مفاتيح األرض، وإين واهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكين أخاف عليكم أن 

  ".تنافسوا فيها

إين فرطكم : "ورواه مسلم، عن قتيبة، عن الليث من حديث حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب به، وعنده

لة إىل اجلحفة وإين لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكين أخشى على احلوض وإن عرضه كما بني أي

  ".عليكم الدنيا، أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا، فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم

  .فكان آخر ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عقبة



 ٣٤٢

  ذكر ما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه يف ذلك 

حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف : طريق علي بن املديين أسند البيهقي من

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحم، : مسعت عمر بن اخلطاب يقول: بن مهران، عن ابن عباس قال

ورحم أبو بكر، ورمحت، وسيكون قوم يكذبون بالرحم، والدجال، واحلوض، والشفاعة، و بعذ اب القرب، 

  ".وبقوم خيرجون من النار

رواية النواس بن سفيان العاليب رضي اللّه عنه أول من يرد احلوض يوم القيامة من يسقي العطاش يف 

  الدنيا 

حدثنا سليمان بن سلمة حدثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا ابن : قال عمر بن حممد بن حبر البحريي

إن حوضي عرضه : "عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولجريج، عن جماهد، عن النواس بن سفيان، مس

  ".وطوله كما بني أيلة إىل عمان، فيه أقداح كنجوم السماء، أول من يرده من أميت من يسقط كل عطشان

  .أرى أن هذا احلديث من صحاح البحريي واهللا أعلم: أورده الضياء من هذا الوجه مث قال

  وبني الظمأ وحفظ وجهه فلم يسود  من شرب من احلوض املورود حيل بينه



 ٣٤٣

  رواية أيب إمامة الباهلي رضي اهللا تعاىل عنه 

حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان، عن سليم بن عامر، عن : قال أبو بكر بن أيب عاصم

ما سعة : م فقالأنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: أيب اليمان اهلورين، عن أيب أمامة أيب يزيد بن األخنس

فما : فيه ضفتان من ذهب وفضة، قال -وأشار بيده وأوسع -كما بني عدن إىل عمان: "فقال؟ حوضك

أشد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل وأطيب رائحة من املسك، من شرب منه مل : قال؟ شراب حوضك

  ".يظمأ بعده أبداً، ومل يسود وجهه

  طريق أخرى عن أيب أمامة 

حدثنا حممد بن يوسف بن الصباح، حدثنا عبد اهللا بن وهب، عن معاوية بن صاحل، عن : الدنياقال ابن أيب 

وأشار  -ما بني عدن وعمان: قال؟ قيل يا رسول اهللا ما سعة حوضك: أيب حيىي، عن أيب إمامة الباهلي قال

اللنب وأحلى مذاقاً قال أبيض من ؟ فما شرابه: يا رسول اهللا: وفيه ضفتان من ذهب وفضة، قيل -بيده وأوسع

  .من العسل، وأطيب رحياً من املسك، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً، ومل يسود وجهه بعدها أبداً

  رواية أيب برزة األسلمي رضي اهللا تعاىل عنه 



 ٣٤٤

شهدت أبابرزة : حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد السالم بن أيب حازم أبو طالوت قال: قال أبو داود

إن : مسلم، وكان يف السماط، فلما رآه عبيد اهللا قال -مساه - لى عبيد اهللا بن زياد فحدثين فالندخل ع

ما كنت أحسب أين أهان يف قوم يعريوين بصحبة حممد صلى اهللا : حمدثكم هذا الدحداح ففهمها الشيخ فقال

بعثت إليك ألسألك عن إمنا : مث قال: إن صحبة حممد لك زين غري شني: فقال له عبيد اهللا!! عليه وسلم

ال مرة، وال اثنتني، وال . نعم: قال أبو برزة. احلوض، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر فيه شيئاً

 .ثالثاً، وال أربع، وال مخساً، فمن كذب به فال سقاه اهللا منه مث خرج مغضباً

  ال يسقى من احلوض من كذب به 

بو خيثمة، أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا حممد بن مهرم العبدي، عن حدثين أ: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

يل احلوض، فمن : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أيب طالوت العرتي، مسعت أبا برزة يقول

  ".كذب به فال سقاه اهللا منه

هدي، عن قرة بن خالد، وقد رواه البيهقي من طريق أخرى، عن حممد بن حيىي الذهلي، عن عبد الرمحن بن م

  .عن أيب محزة طلحة بن يزيد موىل األنصار، عن أيب برزة يف دخوله على عبيد اهللا بن زياد بنحو ما تقدم



 ٣٤٥

  طريق أخرى عن أيب برزة 

: حدثنا عبده بن عبد الرحيم، حدثنا النضر بن مشيل، حدثنا شداد بن سعيد قال: قال أبو بكر بن عاصم

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يزعم أنه مسع أبا برزة األسلمي يقول مسعت أبا الوازع وهو جابر

ما بني ناحييت حوضي كما بني أيلة إىل صنعاء، مسرية شهر، عرضه كطوله، فيه ميزابان يعبان من : "يقول

اجلنة، من ورق وذهب، أبيض من اللنب، وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد جنوم السماء، من شرب منه 

  .يعين منه" ربة مل يظمأ بعدها أبداً، ومن كذب به فال سقاه اهللاش

  رواية أيب بكرة الثقفي رضي اهللا عنه 

حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا روح، حدثنا محاد بن زيد، عن علي : قال أبو بكر بن أيب الدنيا يف األهوال

  ".أنا فرطكم على احلوض: "م قالبن زيد، عن احلسن، عن أيب بكرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  رواية أيب ذر الغفاري رضي اهللا تعاىل عنه 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أيب عمر املكي، : قال مسلم بن احلجاج يف صحيحه

ان عن أيب عمر: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد: أخربنا وقال اآلخران: واللفظ أليب شيبة قال إسحاق



 ٣٤٦

والذي نفسي : "قلت يا رسول اهللا ما آنية احلوض قال: اجلوين، عن عبد اهللا بن الصامت، عن أيب ذر، قال

بيده آلنيته أكثر من عدد جنوم السماء وكواكبها يف الليلة املظلمة ال املصحية، من آنية اجلنة، يشخب فيه 

عمان إىل أيلة، ماؤه أشد بياضاً من اللنب،  ميزابان من اجلنة، من شرب منه مل يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بني

  .هذا لفظه إسناداً ومتناً" وأحلى من العسل

الرسول صلى اهللا عليه وسلم أكثر أنبياء اللّه تابعني يوم القيامة رواية أيب سعيد اخلدري رضي اللّه 

  تعاىل عنه 

نا زكريا، عن عطية العوين، عن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا حممد بن بشر، حدث: قال ابن أيب عاصم

إن يل حوضاً طوله ما بني الكعبة إىل بيت املقدس، : "أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".أبيض من اللنب، وآنيته عدد النجوم، وإين ألكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة

  .عن أيب بكر بن أيب شيبة: ورواه ابن ماجه

حدثنا حممد بن سليمان األسدي، حدثنا عيسى بن يونس، عن زكريا، عن عطية عن أيب : دنياوقال ابن أيب ال

إن يل حوضاً طوله ما بني الكعبة إىل بيت املقدس، أشد : "سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



 ٣٤٧

الفئام، ومنهم من  بياضاً من اللنب آنيته عدد النجوم، وكل نيب يدعو أمته، ولكل نيب حوض، فمنهم من يأتيه

يأتيه العصبة ومنهم من يأتيه النفر، ومنهم من يأتيه الرجالن، ومنهم من يأتيه الرجل، ومنهم من ال يأتيه أحد، 

  ".قد بلغت، وإين ألكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة: فيقال

  بني قرب الرسول عليه الصالة والسالم ومنربه روضة من رياض اجلنة 

طريق روح بن عبادة، عن مالك، عن حبيب، عن عبد الرمحن، عن حفص بن عاصم، وروى البيهقي من 

ما بني بييت ومنربي روضة من رياض : "عن أيب هريرة، وأيب سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".اجلنة

  

ون ورواه البخاري من وجه آخر عن مالك، وأخرجاه من حديث عبد اهللا بن عمر عن حبيب بد: مث قال

  .ذكر سعيد

  رواية أيب هريرة الدوسي رضي اهللا عنه



 ٣٤٨

حدثنا إبراهيم بن املنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد اهللا بن حبيب، عن حفص بن : قال البخاري

ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة، : "عاصم، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ومنربي على حوضي

اه البخاري أيضاً ومسلم من طرق، عن عبيد اهللا بن عمر، وأخرجه البخاري من حديث مالك، كالمها ورو

 .عن حبيب بن عبد الرمحن به، واهللا تعاىل أعلم

  طريق أخرى عن أيب هريرة 

حدثنا إبراهيم بن املنذر، حدثنا حممد بن فليح، حدثنا أيب، حدثنا هالل، عن يسار، عن أيب : قال البخاري

بينا أنا قائم إذا زمرة، حىت إذا عرفتهم، خرج رجل من بيين : "رة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالهري

إم ارتدوا بعدك على : قال؟ ما شأم: إىل النار واهللا، قلت: قال؟ إىل أين: هلم، قلت: فقال هلم. وبينهم

؟ إىل أين: هلم قلت: بيين وبينهم، فقالأدبارهم القهقرى مث إذا زمرة أخرى، حىت إذا عرفتهم، خرج رجل 

" إم ارتدوا على أدبارهم، فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم: ما شأم قال: قلت. إىل النار واهللا: قال

  .انفرد به



 ٣٤٩

  طريق أخرى عن أيب هريرة 

زياد، عن أيب  حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي، حدثين الربيع يعين ابن مسلم، عن حممد بن: قال مسلم

  ".ألذودن عن حوضي رجاالً كما تذاد الغريبة من اِإلبل: "هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

قال رسول اهللا : وحدثنيه عبد اهللا بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن حممد بن زياد، أنه مسع أبا هريرة قال

  .صلى اهللا عليه وسلم مثله

   طريق أخرى عن أيب هريرة

حدثنا سويد بن سعيد وابن أيب عمر مجيعاً، عن مروان الفزاري، قال ابن أيب عمر، حدثنا مروان : قال مسلم

الفزاري، عن أيب مالك األشجعي سعد بن طارق، عن أيب حازم، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

ياضاً من الثلج، وأحلى من العسل إن حوضي أبعد من أيلة إىل عدن، هو أشد ب: "صلى اهللا عليه وسلم قال

يا : باللنب، وآلنيته أكثر من عدد النجوم، وإين ألصد الناس عنه، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، قالوا

لكم سيماء ليست ألحد من األمم، تردون علي غراً حمجلني من أثر . نعم: قال؟ أتعرفنا يومئذ: رسول اهللا

  ".الوضوء



 ٣٥٠

، من حديث إمساعيل بن جعفر، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة به، واهللا سبحانه هذا لفظه أخرجه مسلم

  .وتعاىل أعلم

  طريق أخرى عن أيب هريرة 

من حديث حيىي بن صاحل، حدثنا سليمان بن هالل، حدثنا إبراهيم ابن أيب أسيد، : روى احلافظ الضياء أيضاً

إذا أنا هلكت فأنا فرطكم على احلوض، : "ليه وسلم قالعن جده، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا ع

عرضه مثل ما بينكم وبني جرباء وأذرح، بياضه بياض اللنب، وهو أحلى : قال؟ قيل يا رسول اهللا وما احلوض

من العسل والسكر، آنيته مثل جنوم السماء، من ورد على شرب، ومن شرب منه مل يظمأ أبداً، وإياكم أن 

إنك ال تدري ما أحدثوا : إم من أميت، فيقال: رفهم ويعرفوين، فيحال بيين وبينهم، فأقوليرد علي أقوام أع

  ".بعداً أو سحقاً ملن بدل: بعدك، فأقول

  .ال أعلم أين مسعت بلفظ السكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال يف هذا احلديث: مث قال احلافظ الضياء

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : "البيهقي يف باب الوليمة والنثار بل قد ورد لفظ السكر يف حديث رواه: قلت



 ٣٥١

احلديث بتمامه، وهو ". وسلم حضر عقداً فأتى بأطباق اجلوز والسكر، فنثر، فجعل خياطفهم وخياطفونه

  .غريب جداً

  طريق أخرى عن أيب هريرة 

ابن شهاب، عن سعيد بن  وقال أمحد بن شبيب بن سعيد اخليطي، حدثنا أيب، عن يونس، عن: قال البخاري

. يرد علي يوم القيامة رهط: "املسيب، عن أيب هريرة، أنه كان حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إنك ال تعلم مبا أحدثوا بعدك، إم : يا رب أصحايب، فيقول: من أصحايب، فيجفلون من احلوض، فأقول

  ".ارتدوا على أعقام القهقرى

: عن الزهري، كان أبو هريرة حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيجفلون وقال عقيل قال شعيب،: قال

عن أيب هريرة، عن حممد بن علي، عن عبد اهللا بن أيب رافع، عن أيب هريرة، عن النيب : وقال الزبريي. فيجلون

  .صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا : هريرة إال أن البخاري قال بعدهذا وهذا كله تعليق ومل أر أحد أسنده بشيء من هذا الوجه، عن أيب

أمحد بن صاحل، حدثنا ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن املسيب، أنه كان حيدث عن أصحاب 



 ٣٥٢

  ".إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، إم ارتدوا على أدبارهم ا لقهقرى: "النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقول

بن عبيد وغريه، عن سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد، عن كلثوم امام  حدثين يعقوب: وقال ابن أيب الدنيا

كأين بكم صادرين على : "مسجد بين قشري، عن الفضل بن عيسى، عن حممد بن املنكدر، عن أىب هريرة قال

 ".واعطشاه: نعم، ويلقى الرجل الرجل فيقول: فيقول؟ أشربت: احلوض، يلقى الرجل الرجل فيقول

  أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما  رواية أمساء بنت

حدثنا سعيد بن أيب مرمي، عن نافع، عن ابن عمر، حدثين ابن أيب مليكة، عن أمساء بنت أيب : قال البخاري

إين على احلوض، حىت أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بكر، قالت

هل شعرت مبا عملوا بعدك واهللا ما برحوا يرجعون على : ، فيقالمين ومن أميت: يا رب: دوين، فأقول

  ".أعقام

  .اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفنت عن ديننا: فكان ابن أيب مليكة يقول

  .عن داود بن عمر، عن نافع، عن ابن أيب مليكة، عن أمساء مثله: ورواه مسلم

  ي اللّه عنهما رواية أم املؤمنني عائشة بنت الصديق رض



 ٥٣

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن احلسني، : قال البيهقي

سألت عائشة أم املؤمنني عن الكوثر : حدثنا آدم، حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، قال

  ".اجلنة، حافتاه در جموف، عليه من اآلنية عدد النجومهو ر أعطيه نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يف : "فقالت

  .رواه البيهقي، ورواه البخاري، عن خالد بن يزيد الكاهلي، عن إسرائيل واستشهد برواية مطرف

حدثنا ابن أيب عمر، حدثنا حيىي بن أيب أسلم، عن ابن خيثم، عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب : وقال مسلم

إين : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بني ظهراين أصحابه يقول: تقول مليكة، أنه مسع عائشة

: أي رب، مين، ومن أميت، فيقول: على احلوض انتظر من يرد علي منكم، فواهللا ليقتطعن دوين رجال فألقولن

  .وفق للصوابتفرد به مسلم، واهللا تعاىل امل". إنك ال تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقام

  رواية أم املؤمنني أم سلمة رضي اللّه عنها 

حدثين يونس بن عبد األعلى الصديف، أنبأنا عبد اهللا بن وهب، أخربين عمر وهو ابن احلارث، : قال مسلم

أن بكرياً حدثه عن القاسم بن عباس اهلامشي، عن عبد اهللا بن نافع موىل أم سلمة، عن أم سلمة زوج النيب 

أمسع الناس يذكرون احلوض، ومل أمسع ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما كنت كنت : قالت



 ٣٥٤

استأخري : فقلت للجارية: أيها الناس: "يوماً، واجلارية متشطين، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

: صلى اهللا عليه وسلم إين من الناس، فقال رسول اهللا: إمنا دعا الرجال ومل يدع النساء، فقلت: عين، فقالت

إين فرط لكم على احلوض، فأنا انتظر من يرد علي منكم، ال يأتني أحدكم فيذب عين كما يذاب البعري "

  ".سحقاً: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: فيم هذا فيقال: الضال، فأقول

، فقد تلخص من جمموع هذه مث رواه مسلم، والنسائي، من حديث أفلح بن سعيد، عن عبد اهللا بن رافع عنها

األحاديث املتواترة صفة هذا احلوض العظيم، واملورد الكرمي، من شراب اجلنة، من ر الكوثر، الذي هو 

أشهد بياضاً من اللنب، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب رحياً من املسك وهو يف غاية اإلشباع، 

شهر، وأنه ينبت يف حال من املسك، ورضراض من اللؤلؤ،  عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسرية

  .فسبحان اخلالق الذي ال يعجزه شيء، ال إله إال هو، وال معبود سواه

  ذكر أن لكل نيب حوضاً وأن حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم عظمها وأجلها وأكثرها وراداً 

مد ابن سليمان األسدي، حدثنا عيسى بن حدثنا حم: قال احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب األهوال

إن يل حوضاً ما : "يونس، عن زكريا، عن عطية، عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

بني الكعبة إىل بيت املقدس، أشد بياضاً من اللنب، آنيته عدد النجوم، وكل نيب يدعو أمته، ولكل نيب 



 ٣٥٥

يأتيه العصبة، ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجالن، حوض، فمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من 

  ".لقد بلغت، وإين ألكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة: والرجل، ومنهم من ال يأتيه أحد، فيقال

ورواه ابن ماجه، عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن حممد بن بشر، عن زكريا بن أيب زائدة، عن عطية بن سعيد 

 .سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه واهللا أعلم بالصواب العوين، عن أيب

  أولياء اهللا يردون حياض أنبياء اهللا عليه الصالة والسالم حديث آخر 

حدثنا العباس بن حممد، حدثنا احلسن بن حممد املروزي، حدثنا حمصن بن عقبة اليماين، : قال ابن أيب الدنيا

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوقوف : ، عن ابن عباس قالعن الزبري بن شبيب، عن أيب عثمان

إي والذي نفسي بيده، إن فيه ملاء، إن أولياء اهللا لريدون حياض : "قال؟ بني يدي رب العاملني هل فيه ماء

  ".األنبياء ويبعث اهللا سبعني ألف ملك يف أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض األنبياء

ث غريب من هذا الوجه وليس هو يف شيء من الكتب الستة، وتقدم ما رواه الترمذي وغريه من وهذا حدي

. حديث شعبة بن بشري، عن قتادة، عن احلسن، عن مسرية بن جندب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".إن لكل نيب حوضاً، يتباهون أيهم أكثر وارده، وإين ألرجو أن أكون أكثرهم وارده"

  .هذا حديث غريب، وقد رواه أشعث بن عبد امللك عن احلسن مرسالً وهو أصح: قال الترمذيمث 
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قال : حدثنا خالد بن حراش، حدثنا حزم بن أيب حزم، مسعت احلسن البصري يقول: وقال ابن أيب الدنيا

هو قائم على إذا فقدمتوين فأنا فرطكم على احلوض، إن لكل نيب حوضاً، و: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حوضه، بيده عصا يدعو من عرف من أمته، أال وإم يتباهون أيهم أكثر تبعاً، والذي نفسي بيده، إين ألرجو 

  ".أن أكون أكثرهم تبعاً

وذكر متام احلديث، وهذا مرسل عن احلسن، وهو حسن، صححه حيىي بن سعيد القطان، وغريه، وقد أفىت 

  .شيخنا املزي بصحته من هذه الطرق

  ل فص

  احلوض املورود قبل الصراط املمدود وما أفهم عكس ذلك ضعيف أو مردود أو مؤول 

إن ظاهر ما تقدم من األحاديث : فهل يكون احلوض قبل اجلواز على الصراط أو بعده قلت: إن قال قائل

ذ فارقتهم، يقتضي كونه قبل الصراط، ألنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إم مل يزالوا يرتدون على أعقام من

فإن كان هؤالء كفاراً فالكافر ال جياوز الصراط، بل يكب على وجهه يف النار قبل أن جياوزه، وإن كانوا 

عصاة فهم من املسلمني فيبعد حجبهم عن احلوض السيما وعليهم سيما الوضوء، وقد قال صلى اهللا عليه 
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  ".أعرفكم غراً حمجلني من آثار الوضوء: "وسلم

يكون إال ناجياً مسلماً فمثل هذا ال حيجب عن احلوض فاألشبه واهللا أعلم أن احلوض قبل مث من جاوز ال "

حدثنا يونس، حدثنا حرب بن ميمون، عن النضر بن أنس، عن : الصراط، فأما احلديث الذي قال اإلمام أمحد

فأين أطلبك : قالأنا فاعل : "سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يشفع يل يوم القيامة قال: أنس قال

فاطلبين عند املنرب، : قال؟ فإن مل ألقك: اطلبين أول ما تطلبين على الصراط قلت: يوم القيامة يا نيب اهللا قال

ورواه الترمذي من " فأنا عند احلوض ال أخطىء هذه الثالثة املواطن يوم القيامة: قال؟ فإن مل ألقك: قال

من حديث عبد الصمد كالمها عن حرب بن ميمون بن أيب حديث بدل بن احملرب وابن ماجه يف تفسريه 

اخلطاب األنصاري البصري، من رجال مسلم، وقد وثقه علي بن املديين، وعمرو بن علي الغالس وقوفاً بينه 

وبني حرب بن ميمون بن أيب عبد الرمحن العبدي البصري أيضاً صاحب األدعية وضعفاً هذا، وأما البخاري 

هذا أكذب اخللق وأنكر الدارقطين على البخاري : ى عن سليمان بن حرب أنه قالفجعلهما واحداً، وحك

شيخنا املزي مجعهما غري واحد، وفرق بينهما غري واحد، وهو : ومسلم جعلهما هذين حديثاً واحداً وقال

  .الصحيح

ه إال من هذا حديث حسن غريب، ال نعرف: وقد حررت هذا يف التكميل مبا فيه كفاية، وقال الترمذي: قلت
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هذا الوجه، واملقصود أن ظاهر هذا احلديث يقتضي أن احلوض بعد الصراط، وكذلك امليزان أيضاً، وهذا ال 

  .أعلم به قائالً، اللهم إال أن يكون ذلك حوضاً ثانياً ال يذاد عنه أحد، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  فصل 

الكرسي للفصل أو بعد ذلك هذا مما حيتمل  وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط، فهل يكون ذلك قبل وضع

  .ومل أر يف ذلك شيئاً فاصالً، فاهللا أعلم أي ذلك يكون؟ كال من األمرين

  صحيح العلماء أن احلوض قبل امليزان

وقال العالمة أبو عبد اهللا القرطيب يف التذكرة أيضاً، واختلف يف كون احلوض قبل امليزان، قال أبو احلسن 

واملعىن يقتضيه، فإن الناس خيرجون عطاشاً من قبورهم : يح أن احلوض قبل، قال القرطيبوالصح: القابسي

كما تقدم، فيقدم على امليزان والصراط، قال أبوحامد الغزايل يف كتاب علم كشف اآلخرة، حكى بعض 

ال، هو كما ق: أن احلوض يورد عبد الصراط، وهو غلط من قائله، قال القرطيب: السلف من أهل التصنيف

وهذا احلديث مع صحته أدل دليل على أن : مث أورد حديث منع املرتدين على أعقام القهقرى عنه، مث قال
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وهذا التوجيه قد : احلوض يكون يف املوقف قبل الصراط، ألن الصراط من جاز عليه سلم، كما سيأيت، قلت

 .أسلفناه وهللا احلمد

والً وعرضاً الختالف املخاطبني فحدد لكل اختالف حتديد الرسول عليه السالم حلجم احلوض ط

  باألمكنة اليت يعرف 

وقد ظن بعض الناس أن يف حتديد احلوض تارة جبرباء وأذرح، وتارة مبا بني الكعبة إىل كذا : قال القرطيب

وليس األمر كذلك، فإنه عليه الصالة والسالم حدث أصحابه مرات متعددة، : وتارة بغري ذلك اضطراباً، قال

وال : يف كل مرة القوم مبا يعرفون من األماكن، وقد جاء يف الصحيح حتديده بشهر يف شهر، قال فخاطب

خيطر يف بالك أنه يف هذه األرض، بل يف األرض املبدلة، وهي أرض بيضاء كالفضة، مل يسفك فيها دم، ومل 

أن على كل : احلديث ورد يف: يظلم على ظهرها أحد قط، تطهر لرتول اجلبار جل جالله لفصل القضاء، قال

جانب منه واحداً من اخللفاء األربعة، فعلى الركن األول أبو بكر، وعلى الثاين عمر، وعلى الثالث عثمان، 

  .وقد رويناه يف الغيالنيات، وال يصح إسناده، لضعف بعض رجاله: وعلى الرابع علي، رضي اهللا عنهم، قلت

  فصل 
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  قيامة لفصل القَضاَءجميء الرب سبحانه وتعاىل يوم الْ

أنه إذا ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليشفع عند اهللا ليفصل بني : ذكر يف حديث الصوم املتقدم

عباده بعدما يسأل يف ذلك آدم فمن بعده، فكل يقول لست بصاحب ذاكم، حىت ينتهي األمر إليه 

رتيالً، فيرتل أهل السماء الدنيا، وهم قدر هل صلوات اهللا وسالمه عليه، فيشفع عند ربه، وترتل املالئكة ت

األرض من اجلن واِإلنس، فيحيطون م دائرة، مث تنشق السماء الثانية وترتل مالئكتها، وهم قدر أهل 

األرض، فيحيطون م دائرة، مث كذلك السماء الثالثة والرابعة، مث اخلامسة، مث السادسة، مث السابعة، فكل 

دائرة، مث ترتل املالئكة الكروبيون، ومحلة العرش املقربون، وهلم زجل بالتسبيح مساء حتيط مبن قبلهم 

والتقديس والتعظيم، يقولون سبحان ذي العزة واجلربوت سبحان ذي امللك وامللكوت، سبحان احلي 

الذي ال ميوت، سبحان الذي مييت اخلالئق وال ميوت، سبوح قدوس، سبوح قدوس، سبحان ربنا 

  .الئكة والروح، سبحان ربنا األعلى، مييت اخلالئق وال ميوتاألعلى، رب امل

حدثين محزة بن العباس، أخربنا عبد اهللا بن عثمان، أخربنا ابن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا يف األهوال

املبارك، أخربنا عوف، عن أيب املنهال سيار بن سالمة الرياحي، حدثنا شهر بن حوشب، حدثين ابن 

كان يوم القيامة مدت األرض مد األدمي، وزيد يف سعتها كذا، ومجع اخلالئق يف صعيد  إذا: عباس، قال

واحد، جنهم وإنسهم، فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها نشوراً على وجه األرض، 

وألهل هذه السماء وحدهم أكرب من مجيع أهل األرض، جنهم وإنسهم، بالضعف، فإذا رآهم أهل 

سبحان ربنا، ليس فينا، وهو آت، : أفيكم ر بنا فيفزعون من قوهلم ويقولون: وا إليهم يقولوناألرض فزع

مث يقبض السموات مساء مساء، كلما قبضت مساء كانت أكثر من أهل السماء اليت حتتها، ومن مجيع أهل 

ذلك، األرض، بالضعف، جنهم وإِنسهم، كلما مروا على وجه األرض فزع إليهم أهلها يقولون مثل 

ويرجعون إليهم مثل ذلك، حىت تقبض السماء السابعة، وألهلها وحدهم أكرب من أهل ست مسوات، 

ستعلمون من أصحاب : ومن أهل األرض بالضعف وجييء اهللا تعاىل فيهم واألمم صفوف فينادي مناد

هم خوفاً وطَمعاً ومما رزقْناهم تتجافَى جنوبهم عن الْمضاجع يدعونَ رب"الكرم اليوم، ليقم الذين كانت 

  ".ينفقُونَ
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الَ "فيقومون، فيسرحون إِىل اجلنة، مث ينادي ثانية ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم، ليقم الذين كانت 

  ".فُونَ يوماً تتقلَّب فيه الْقلوب واألبصارتلْهِيهِم تجارةٌ والَ بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَام الصالَة وإِيتاِء الزكَاة يخا

فيقومون، فيسرحون إِىل اجلنة فإِذا أخذ هؤالء، خرج عنق من النار فأشرف على اخلالئق، له عينان بصريتان 

إين وكلت بثالثة وكلت بكل جبار عنيد، فيلقطهم من الصفوف لقط الطري حب : ولسان فصيح فيقول

إين وكلت مبن آذى اهللا ورسوله، فيلقطهم من الصفوف :  جهنم مث خيرج الثانية فيقولالسمسم فيحبس م يف

إين وكلت بأصحاب التصاوير، فيلقطهم : لقط الطري حب السمسم، فيحبس يف جهنم، مث خيرج الثالثة فيقول

من الصفوف لقط الطري حب السمسم فيحبس م يف جهنم، فإذا أخذ هؤالء، وهؤالء نشرت الصحف، 

كًالّ إِذَا دكَّت األرض دكَّاً دكّاً وجاء ربك : "وضعت املوازين، وعيت اخلالئق للحساب، وقد قال اهللا تعاىلو

  ".والْملَك صفّاً صفّاً وجيَء يومئذ بِجِهنم يومئذ يتذَكَّر اِإلنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى

إِالَّ أنْ يأتيهم اللَّه يف ظلَل من الْغمام واملَالَئكَةُ وقُضي اَألمر وإِلَى اللَّه ترجع  هلْ ينظُرونَ: "وقال تعاىل

وراألم."  

ق وهم الَ وأَشرقَت اَألرض بِنورِ را ووضع الْكتاب وجِيء بِالنبِيني والشهداء وقُضي بينهم بِالْح: "وقال تعاىل

  ".يظْلَمونَ ووفِّيت كُلِّ نفْس ما عملَت وهو أعلَم بِما يفْعلُونَ
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ماً علَى ويوم تشقق السماُء بِالْغمام ونزلَ الْمالَئكَةُ تنزِيالً الْملْك يومئذ الْحق للرحمن وكَانَ يو: "وقال تعاىل

ِسرياًالْكَافع رِين."  

فيضع اهللا كرسيه حيث شاء من أرضه يعين بذلك كرسي فصل القضاء، وليس هذا : وقال يف حديث الصور

  .بالكرسي املذكور يف احلديث املروي يف صحيح ابن حبان

ما السموات السبع، واألرضون السبع، وما فيهن وما بينهن، وما الكرسي، إِال كحلقة ملقاة بأرض فالة وما "

  ".كرسي يف العرش إال كتلك احللقة بتلك الفالة، والعرش ال يقدر قدره إِال اهللا عز وجلال

سبعة : "وقد يطلق على هذا الكرسي اسم العرش وقد ورد ذلك يف بعض األحاديث كما يف الصحيحني

  .احلديث بتمامه" يظلهم يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله

ن أيب سلمة، وعبد الرمحن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا وثبت يف صحيح البخاري من حديث الزهري، ع

إذا كان يوم القيامة، فإن يصعقون وأكون أول من يفيق فأجد : "عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .؟"موسى باطشاً بقائمة من قوائم العرش فال أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور

الطور يدل على أن هذا الصعق الذي حيصل للناس يوم القيامة، سببه جتلي الرب أم جوزي بصعقة : فقوله

تعاىل لعباده لفصل القضاء فيصعق الناس من العظمة واجلالل، كما صعق موسى يوم الطور، حني سأل الرؤية 
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ق الناس، فلما جتلى ربه للجبل جعله دكاً، وخر موسى صعقاَ فموسى عليه الصالة والسالم يوم القيامة إذا صع

إما أن يكون جوزي بتلك الصعقة األوىل فما صعق عند هذا التجلي، وإما أن يكون صعق أخف من غريه، 

  .فأفاق قبل الناس كلهم، واهللا أعلم

  ".أن املؤمنني يرون اهللا عز وجل يف عرصات القيامة: "وقد ورد يف بعض األحاديث

خرج علينا : حازم، عن جرير بن عبد اهللا قالكما ثبت يف الصحيحني واللفظ للبخاري من بشر بن أيب 

إنكم سترون ربكمِ يوم القيامة كما ترون هذا، ال تضامون : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة البدر فقال

  ".إنكم سترون ربكم عياناَ: "ويف رواية للبخاري" يف رؤيته 

املغلس اجلمايل، حدثنا عبد األعلى بن أيب  حدثنا جبارة بن: وجاء أم يسجدون له تعاىل، كما قال ابن ماجه

إذا مجع اهللا اخلالئق يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املساور، عن أيب بردة، عن أيب موسى، قال

ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلنا عدتكم فداكم : القيامة أذن ألمة حممد يف السجود، فيسجدون له طويالً، مث يقال

  ".من النار

  .هد من وجوه أخر كما سيأيتله شوا

حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا حيىي بن محاد، حدثنا أبو عوانة عن األعمش، عنأيب صاحل، عن أيب : وقال البزار
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حىت إن أحدكم ليلتفت فيكشف عن ساق، فيقعون سجوداً، : "هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ال تعلم من حدث به عن األعمش : مث قال" أا صياصي البقروترجع أصالب املنافقني حىت تكون عظماً، ك

أن اهللا ينادي العباد يوم القيامة : "وسيأيت له شاهد من وجه آخر، وذكر يف حديث الصور: إال أبا عوانة قلت

إين قد أنصت لكم منذ خلقتكم يل يومكم هذا، أرى أعمالكم، وأمسع أقوالكم فأنصتوا إيلَّ فإمنا هي : فيقول

  ".لكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسهأعما

من حديث عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد اهللا، أنه اشترى راحلة فسار إىل : وروى اِإلمام أمحد

حيشر : "صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا: عبد اهللا بن أنيس شهراً، ليسمع منه حديثاً بلغه عنه قال

ليس معهم شيء، مث يناديهم : وما ما قال: عراة، غرالً، ماً قال، قلنا -أو قال العباد -الناس يوم القيامة

أنا امللك، أنا الديان، ال ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل : بصوت، يسمعه من بعد، كما يسمعه من قُرب

وكيف وإننا إمنا نأيت اهللا : قلنا: ل اجلنة حق إال قضيته له منه، حىت اللطمة، قالالنار، وله عند أحد من أه

  ".باحلسنات والسيئات: قال؟ ما

إمنا هي : يا عبادي: "ويف صحيح مسلم، عن أيب ذر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث اإلهلي الطويل

  ".وجد غري ذلك فال يلومن إِال نفسهأعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ومن 
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إنَّ يف ذَلك آليةً لمن خاف عذَاب اآلخرة ذلك يوم مجموع لَه الناس وذَلك يوم مشهود : "وقد قال اهللا تعاىل

مهنفَم إِالَّ بإذْنِه فْسن كًلّمالَ ت يأت موعدود يل مإال ألج هؤخرا نمو يدعسي وقش."  

رب السموات واألرض وما بينهما الرحمن الَ : "مث ذكر ما أعده لألشقياء وما وعد به السعداء، وقال تعاىل

  ".لَ صواباًيوم يقُوم الروح واملَالَئكَةُ صفّا الَ يتكًلّمونَ إِالَّ من أَذنَ لَه الرحمن وقَا"يملكُونَ منه خطَاباً 

وال يتكلم يومئذ إال الرسل، وقد عقد البخاري رمحه اهللا باباً يف ذلك، يف كتاب التوحيد : وثبت يف الصحيح

 .يف صحيحه

  اجلزء الثاين 

  كالم الرب سبحانه وتعاىل يوم القيامة مع اَألنبياء

يف باب التوحيد من صحيحه يف  وال يتكلم يومئذ إِال الرسل، وقد عقد البخاري رمحه اهللا باباً يف ذلك فقال

  .باب كالم الرب سبحانه وتعاىل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم

ما منكم من أحد إِال سيكلمه ربه، ليس بينه : "مث أورد فيه حديث أنس يف الشفاعة بتمامه وسيأيت، وحديث

  ".وبينه ترمجان



 ٣٦٦

رمجة أحاديث أخر مناسبة له أيضاً، وباهللا وسيأيت حديث ابن عمر يف النجوى أيضاً، وحنن نورد يف هذه الت

  ".يوم يجمع اللَّه الرسل فيقُولُ ماذَا أجِبتم قَالوا الَ علْم لَنا إِنك أَنت عالّم الْغيوبِ: "املستعان وقد قال تعاىل

لْمرسلني فَلَنقُصن علَيهِم بِعلْم وما كنا غَائبِني والْوزنُ يومئذ فَلَنسألَن الَّذين أرسلَ إِلَيهِم ولَنسألَن ا: "وقال تعاىل

أنفسهم بِما كَانوا الْحق فَمن ثَقلَت موازِينه فَأولَئك هم الْمفْلحونَ ومن خفَّت موازِينه فَأولَئك الَّذين خِسروا 

  ".لمونَبآياتنا يظْ

  ".فَوربك لَنسألَنهم أجمعني عما كَانوا يعملُونَ: "وقال تعاىل

  شهادة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم على األمم يوم القيامة

أخربنا ابن املبارك، أخربنا رشدين بن سعد، أخربنا ابن أرقم املغافري، عن جبالن بن أيب : وقال ابن أيب الدنيا

إذا مجع اهللا عباده يوم القيامة، كان أول من يدعى إسرافيل، : "ة، بسنده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالجبل

نعم قد بلغت، فيخلي عن إسرافيل، ويقال : فيقول؟ ما فعلت يف عهدي هل بلغت عهدي: فيقول له ربه

؟ هل بلغكم جربيل عهدي: منعم قد بلغت الرسل، فيقول اهللا عز وجل هل: فيقول. هل بلغت عهدي: جلربيل

بلغنا أممنا، فتدعى األمم فيقال : ما فعلتم فعهدي فيقولون: نعم، فيخلي عن جربيل، ويقال للرسل: فيقولون
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بلغناهم فمنهم املكذب ومنهم املصدق، وإن لنا عليهم شهداء : هل بلغكم الرسل عهدي فيقولون: هلم

أمة حممد، فتدعى أمة حممد فيقول اهللا : لكم فيقولون من يشهد: يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك، فيقول

نعم يا ربنا شهدنا أن قد : أتشهدون أن رسلي هؤالء قد بلغوا عهدي إىل من أرسلوا إليهم فيقولون: تعاىل هلم

كيف تشهدون على من مل : كيف يشهد علينا من مل يدركنا فيقول هلم الرب: فتقول تلك األمم. بلغوا

بنا بعثت إلينا رسوالً، وأنزلت إلينا عهدك وكتابك، وقصصت علينا أم قد بلغوا، ر: تدركوا فيقولون

وكَذَلك جعلْنهم أمةً وسطاً لتكُونوا شهداَء : "صدقوا فذلك قوله تعاىل: فشهدنا مبا عهدت إلينا فيقول الرب

  ".علَى الناس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

 .فبلغين أنه يشهد أمة أمحد إال من كان يف قلبه إحنة: ن أرقمقال اب

  كالمه سبحانه وتعاىل مع آدم علَيه الصالة والسالم يوم القيامة

  أمة حممد عليه الصالة والسالم يف األمم كالشعرة البيضاء يف الثور األسود 

ن ثور، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة، أن حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن حممد، ع: قال اِإلمام أمحد

رب : هذا أبوكم آدم، فيقول: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فيقال: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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من كل مائة : فيقول؟ يا رب وكم: أخرج نصيب جهنم من ذريتك، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول له ربنا

إن أميت : قال؟  أرأيت إذا أخذ من كل مائة تسعة وتسعني فماذا يبقى منايا رسول اهللا: تسعة وتسعني، فقلنا

  ".يف األمم كالشعرة البيضاء يف الثور األسود

  أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه الصالة والسالم 

ورواه البخاري، عن إمساعيل بن عبد اهللا، عن أخيه، عن سليمان بن بالل، عن ثور بن زيد الديلمي، عن 

أول من يدعى يوم : " أيب الغيث موىل بن معطيع، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالسامل

لبيك وسعديك فيقول، أخرج بعث جهنم من : هذا أبوكم آدم، فيقول: القيامة آدم فتراه ذريته فيقال

  .وذكر متامه مثل ما تقدم". ذريتك

  : باعه نصف أهل اجلنةرجاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يكون أت

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا وكيع عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد قال: وقال اِإلمام أمحد

لبيك وسعديك واخلري يف يديك : يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول: يقول اهللا يوم القيامة: "عليه وسلم

وقد ". فيومئذ يشيب املولود: قال. وتسعة وتسعونمن كل ألف تسعمائة : يا رب وما بعت النار فيقول

وتضع كُلُّ ذَات حمل حملَها وترى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكن عذَاب اللَّه : "قال تعاىل

يددش."  
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تسعون من تسعمائة وتسعة و: "فيقولون أين ذلك الواحد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

واهللا : "فقال الناس اهللا أكرب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يأجوج ومآجوج ومنكم واحد قال

إين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة، واهللا إين ألرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة، واهللا إين ألرجو أن 

ما أنتم يف الناس إال : "اهللا عليه وسلمفكرب الناس، فقال رسول اهللا صلى : ، قال"تكونوا نصف أهل اجلنة

  ".كالشعرة البيضاء يف الثور األسود، أو كالشعرة السوداء يف الثور األبيض

ورواه البخاري، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن األعمش به، ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب 

ح البخاري، عن بندار، عن غندر، شيبة، عن وكيع به، وأخرجاه من طرق آخر عن األعمش به، ويف صحي

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا : عن شعبة، عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون، عن عبد اهللا بن مسعود، قال

والذي نفسي بيده إين ألرجو : نعم، قال: قلنا؟ أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة: "عليه وسلم يف فيد فقال

نة ال يدخلها إال نفس مسلمة، وما أنتم يف أهل الشرك إال كالشعرة أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذلك أن اجل

 ".البيضاء يف جلد الثور األسود، أو كالشعرة السوداء يف جلد الثور األمحر

: كَالم الرب سبحانه وتعاىل مع نوح عليه الصالة والسالم وسؤاله إِياه عن الْبالغ كَما قالَ تعاىل

  " لَن الَّذين أرسلَ إِلَيهِم ولَنسألًن الْمرسلنيفَلَنسأَ"

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا وكيع، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد قال: قال اِإلمام أمحد

؟ هل بلغكم: نعم، فيدعى قومه فيقال: فيقول؟ هل بلغت: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: "عليه وسلم
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وذلك ": حممد وأمته: فيقال لنوح من يشهد لك فيقول: ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد، قال: ونفيقول

  ".وكَذَلك جعلْنهم أمة وسطاً لتكونوا شهداَء علَى الناس: "قوله

هد عليكم، فتدعون، فتشهدون له بالبالغ وأش: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. والوسط العدل: قال

  .حسن صحيح: وهكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن األعمش، وقال الترمذي: وقال

حدثنا أبو معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد : وقد رواه اِإلمام أمحد بلفظ أعم من هذا فقال

صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة ومعه  جييء النيب: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اللّه عنه قال

ال، فيقال : فيقولون؟ هل بلغكم هذا: الرجل، والنيب ومعه الرجالن، وأكثر من ذلك، فيدعى قومه، فيقال هلم

هل بلغ : حممد وأمته، فيدعى حممد فيقال له: من يشهد لك فيقول: نعم، فيقال: هل بلغت قومك فيقول: له

نعم، : هل بلغ هذا أمته فيقولون: عى أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فيقال هلمنعم، مث تد: فيقول. هذا قومه

وكذلك : "فذلك قوله: قال. ومن أعلمكم فيقولون جاءنا حممد نبياً، وأخربنا أن الرسل قد بلغوا: فيقال هلم

  .جعلناكم أمة وسطاً

  ."يقول عدالً لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيداً: قال

  .وهكذا رواه ابن ماجه، عن أيب كريب، وأمحد بن سنان، كالمها عن أيب معاوية
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  شهادة أمة حممد عليه الصالة والسالم على مجيع األمم يوم القيامة دليل عدالة هذه األمة وشرفها 

شهادة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم على مجيع األمم يوم القيامة برهان على عدالة هذه األمة : قلت

وشرفها، ومضمون هذا، أن هذه األمة يوم القيامة يكونون عدوالً عند سائر األمم، وهلذا يستشهد م سائر 

األنبياء على أممهم، ولوال اعتراف أممهم بشرف هذه األمة ملا حصل إلزامهم بشهادم، ويف حديث ز بن 

وفيتم سبعني أمة، أنتم خريها  إنكم: "حكيم عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".وأكرمها على اللّه سبحانه وتعاىل

  تشريف إِبراهيم عليه الصالة والسالم يوم الْقيامة علَى رؤوس اَألشهاد 

  ".وآتيناه يف الدنيا حسنةً وإِنه يف اآلخرة لَمن الصالحني: "قال اّهللا تعاىل

ثنا حممد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن املغرية بن النعمان، عن سعيد بن جبري، حد: قال البخاري

مث تال ". إِنكم تحشرون حفاةً عراةً: "قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب فقال: عن ابن عباس قال

  ".كَما بدأْنا أولَ خلْق نعيده: "قوله تعاىل

سى يوم القيامة إبراهيم عليه الصالة والسالم، وإنه سيجاء برجال من أميت فيؤخذ م وإن أول اخلالئق يك
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: كما قال العبد الصاحل: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: يا رب أصحايب، فيقول: ذات الشمال فأقول

"يهِممت فا دهِيداً مش هِملَيع تكُنزِ: "إِىل قوله" والْع تأن كيمإِنكالْح يز."  

ذكر موسى عليه الصالة والسالم وذكر شرفه وجاللته يوم القيامة . إم مل يزالوا مرتدين على أعقام: قال

  .وكثرة أتباعه وانتشار أمته

  ذكر عيسى عليه الصالة والسالم وكَالم الرب عز وجلّ معه يوم القيامة

 يا عيسى ابن مريم أَ أَنت قًلْت للناس اتخذُوين وأمي إِهلَين من دون اللّه قَالَ وإِذْ قَالَ اهللا: "قال اللّه تعاىل

فِْسي وا يف نم لَمعة تتملع فَقَد هقُلْت تإِنْ كُن قي بِحل سا لَيي أَنْ أَفولَ مكونُ لا يم كانحبا يف سم لَمالَ أَع

نت علَيهِم شهيداً ك إِنك أَنت عالم الْغيوبِ ما قًلْت لَهم إِالَّ ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّه ربي وربكُّم وكُنفِْس

ءٍ شيلَى كلِّ شع توأَن هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كنتوفَّيا تفَلَم يهِمف تما دإِنْ مو ادكبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت هِيد

نج ملَه ،مقُهدص نيقادالص فَعني موذَا يه قَالَ اللَّه يمكالْح زِيزالْع تأَن كفإِن هلم رفغا تهتحت نرِي مجت ات

اللَّه يضداً را أَبفيه يندالخ ارهاَألن يمظالع زالْفَو كذل هنوا عضرو مهنع."  

وهذا السؤال من اهللا تعاىل لعيسى ابن مرمي، مع علمه تعاىل أنه مل يقل شيئاً من ذلك، إمنا هو على سبيل 
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التقريع والتوبيخ ملن اعتقد فيه ذلك من ضالل النصارى وجهلة أهل الكتاب، فربأ إىل اهللا تعاىل من هذه 

ويوم يحشرهم جميعاً ثُم : "، كما تتربأ املالئكة ممن اعتقد فيهم شيئاً من اِإلهلية حيث يقول اهللا تعاىلاملقالة

عوا يلْ كَانب مدو نا منليو تأَن كانحبونَ قالوا سدبعوا يكَان أهؤالِء إِياكُم كَةالَئلْمقُولُ لي بدونَ الْجِن

  ".كْثَرهم بِهِم مؤمنونَأَ

سبِيلَ ويوم يحشرهم وما يعبدونَ من دون اللَّه فَيقولُ أَ أَنتم أضلَلْتم عبادي هؤالء أَم هم ضلُّوا ال: "وقال تعاىل

أَو نم دونك نذَ مختا أَنْ ني لَنغبنا كَانَ يم كانحقَالوا سب وا الذّكْرسىت نح اءهمآبو مهتعتم نلَكآَء ولي

كُمنم مظْلمن يراً وصالَ نفاً ورونَ صيعطتسا تقُولُونَ فَما تبِم وكُمكًذّب وراً فَقَدماً بوا قَوكَانذَاباً وع قْهذن 

  ".كَبِرياً

ميعاً ثُم نقُولُ للّذين أَشركُوا مكَانكُم أنتم وشركَاُءكُم فَزيلْنا بينهم وقَالَ ويوم نحشرهم ج: "وقال تعاىل

كُمتادبع نا عإِنْ كًن كمنيبا وننيهِيداً بش ونَ فَكَفَى باللَّهدبعا تانإِي متا كُنم مكَاؤهرش  كالنه نيلافا كُلَّ لَغلُوبت

 ".نفْس ما أَسلَفَت وردوا إِىل اللّه موالَهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ

  مقام رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عند اهللا يوم القيامة ال يدانيه مقام
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 ا كل اخلالئق من العاملني، من فال يساويه بل وال يدانيه أحد فيه، وحيصل له من التشريفات ما يغبطهذا

األولني واآلخرين، صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى سائر األنبياء واملرسلني، وقد تقدم ما ورد يف املقام 

احملمود من األحاديث واآلثار، وأنه أول من يسجد بني يدي اهللا يوم القيامة، وأول من يشفع فيشفع، 

بيضاوين، ويكسى حممد صلى اهللا عليه وسلم حلتني . ريطتنيوأول من يكسى بعد اخلليل، يكسى اخلليل 

يا رب : "خضراوين، وجيلس اخلليل بني يدي العرش، وحممد صلى اهللا عليه وسلم عن ميني العرش فيقول

  ".أخربين عنك أنك أرسلته إيل، فيقول اهللا عز وجل صدق جربيل -ويشري إىل جربيل -إن هذا

ىي القتات، وعطاء بن السائب وجابر اجلعفي، عن جماهد أنه قال يف وقد روى ليث بن أيب سليم، وأبو حي

إنه جيلسه معه على العرش، وروي حنو هذا عن عبد اهللا بن سالم، ومجع فيه أبو بكر : تفسري املقام احملمود

املروزي جزءاً كبرياً، وحكاه هو وغريه وغري واحد من السلف وأهل احلديث كأمحد وإسحاق بن راهويه 

وهذا شيء ال ينكره مثبت وال ناف، وقد نظمه احلافظ أبو احلسن الدارقطين يف : وقال ابن جريروخلق 

  .صيدة له

ومثل هذا ال ينبغي قبوله إال عن معصوم، ومل يثبت فيه حديث يعول عليه، وال يصار بسببه إليه، : قلت

احلديث بالقبول، وقال أبو بكر  وقول جماهد يف هذا املقام ليس حبجة مبفرده، ولكن قد تلقاه مجاعة من أهل

أخربنا شريح بن يونس، أخربنا أبو سفيان املعمري، عن معمر، عن الزهري، عن علي بن : بن أيب الدنيا

إذا كان يوم القيامة مدت األرض مد األدمي، حىت ال يكون : "احلسني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فأكون أول من يدعى، وجربيل عن ميني الرمحن، : "هللا عليه وسلمقال النيب صلى ا. لِإلنسان إال موضع قدميه

يا : صدق، مث أشفع، فأقول: إن هذا أخربين أنك أرسلته إِيلَّ، فيقول اهللا: يا رب: واهللا ما رآه قبلها، فأقول

 .فهو املقام احملمود" رب عبادك يف أطراف األرض



 ٣٧٥

ل القضلماء يف فصالع ععاىل ماِءذكر يف كالم الرب ت  

  إكرام اللّه عز وجل للعلماء يوم القيامة القضاء 

حدثنا أمحد بن زهري، حدثنا العالء بن سامل، حدثنا إبراهيم الطالقاين، حدثنا املبارك، عن : قال الطرباين

يقول اهللا تعاىل "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سفيان، عن مساك بن حرب، عن ثعلبة بن احلكم قال

ذا جلس على كرسيه لفصل القضاء إين مل أجعل علمي وحكمي فيكم إال وأنا أريد أن أغفر لكم للعلماء إ

  ".وال أبايل

  أَولْ كَالمه عز وجل للمؤمنني 

حدثنا عبد اهللا بن املبارك، حدثين حيىي بن أيوب، عن عبيد اهللا بن رجاء، عن خالد : قال أبو داود الطيالسي

إن شئتم أنبأتكم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن معاذ بن جبل قالبن أيب عمران، عن ابن عباس، 

فإِن اللّه : نعم يا رسول اهللا قال: قالوا؟ بأول ما يقول اهللا عز وجل للمؤمنني يوم القيامة، وبأول ما تقولون له

عفوك : فيقولون؟ ى ذلكوما محلكم عل: نعم يا ربنا فيقول: فيقولون. هل أحببتم لقائي: تعاىل يقول للمؤمنني

  ".فإِين قد أوجبت لكم رمحيت: "ورمحتك ورضوانك، فيقول



 ٣٧٦

  فصل 

  ال خالق يف اآلخرة ملن خيون أَمانة اللّه وعهده

والَ  إِن الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمناَ قَليالً أولَئك الَ خالَق لَهم يف اآلخرة: "قال اهللا تعاىل

يمأَل ذَابع لَهمو زكِّيهِمالَ يو ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرنالَ ياهللا و مهكَلِّمي."  

 إِنَّ الَّذين يكتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمناَ قَليالً أولئك ما يأكُلُونَ يف: "وقال تعاىل

ذين اشتروا الضالَلَةَ بطُويهِم إِالَّ النار والَ يكَلِّفهم اللَّه يوم الْقيامة والَ يزكِّيهِم وهلم عذَاب أَليم أولئك الَّ

كتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا يف بِالْهدى والْعذَاب بالْمغفرة فَما أصبرهم علَى النارِ ذَلك بأَنَّ اللَّه نزلَ الْ

يدعقَاق بي شابِ لَفتالْك."  

واملراد من هذا أَنه ال يكلمهم وال ينظر إليهم كالماً ونظراً يرمحهم به، كما أَم عن رم يومئذ حمجوبون 

  ".كالّ إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ: "بقوله تعاىل

نا ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الْجِن قَد استكْثَرتم من اِإلنس وقَالَ أَولياؤهم من اِإلنس رب: "وقال تعاىل

يندالخ اكمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتي أَجا الَّذلَنا أَجنلَغبض وعا بِبضنعب عتمتاس  كباء اهللا إِنَّ را شا إِالَّ ميهف

يمليم عكح."  

". هذَا يوم الْفَصل جمعناكم واَألولني فَإِن كَانَ لَكُم كَيد فَكيدون ويلٌ يومئذ للْمكًذّبني: "وقال تعاىل

لَه كَما يحلفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم علَى شيٍء أَالَ إِنهم يوم يبعثًهم اللَّه جميعاً فَيحلفُونَ : "وقال تعاىل

  ".هم الْكَاذبونَ

ا هؤالَِء يوم يناديهم فَيقُولُ أين شركَائي الَّذين كنتم تزعمونَ قَالَ الَّذين حق علَيهم الْقَولُ ربن: "وقال تعاىل

 فَدعوهم فَلَم ذين أغوينا أغويناهم كَما غَوينا تبرأنا إِلَيك ما كَانوا إِيانا يعبدونَ وقيلَ ادعوا شركَاءكُمالَّ

ا أَجبتم الْمرسلني فَعميت علَيهِم يستجِيبوا لَهم ورأوا الْعذَاب لَو أنهم كَانوا يهتدونَ ويوم يناديهِم فَيقولُ ماذَ



 ٣٧٧

  ".اَألنباُء يومئذ فَهم الَ يتساءلونَ

ا هاتوا ويوم يناديهِم فَيقول أَين شركَائي الَذين كُنتم تزعمونَ ونزعنا من كُلِّ أمة شهِيداً فَقُلْن: "وقال بعد هذا

  ".نكُم فَعلموا أَنَّ الْحق للَّه وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَبرها

  .واآليات يف هذا كثري جداً

وثبت يف الصحيحني كما سيأيت من طريق خيثمة، عن عدي بن حامت، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أمل ؟ أمل أكرمك: فيلقى الرجل فيقول لهما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان، : "قال

: فيقول؟ أظننت أنك مالقي: بلى، فيقول: فيقول؟ أمل أسخر لك اخليل واِإلبل، أذرك ترأس وتربع؟ أزوجك

 .فهذا فيه صراحة عظيمة يف تكلم اللّه تعاىل وخماطبته لعبده الكافر". فاليوم أنساك كما نسيتين: ال، فيقول

  وأما العصاة 

يدين اللّه : "ن عمر الذي يف الصحيحني كما سيأيت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالففي حديث اب

ويف يوم كذا ؟ عملت يف يوم كذا كذا وكذا: العبد يوم القيامة حىت يضع عليه كنفه مث يقرره بذنوبه فيقول



 ٣٧٨

ا عليك يف الدنيا وأنا إين ستر": "نعم يا رب، حىت إذا ظن أنه قد هلك قال اهللا تعاىل: فيقول؟ كذا وكذا

  ".أغفرها لك اليوم

  فصل 

  إِبراز النريان واجلنان ونصب امليزان وحماسبة الديان

  ".إذا اجلَحيم سعرت وإِذَا اجلنةُ أزلفَت علمت نفْس ما أحضرت: "قال تعاىل

وأزلفَت اجلَنةُ للْمتقني غَير بعيد هذَا ما "لْ من مزِيد يوم نقُولُ لجهنم هل امتألت وتقُولُ ه: "وقال تعاىل

موي كالَم ذَلا بِسلُوهخنِيب اداَء بقَلْبٍ مجبِ ويبِالْغ منحالر شيخ نم يظفابٍ حكُلِّ أوونَ لدوعت لُودالْخ 

  ".مزِيدلَهم ما يشاُءونَ فيها ولدينا 

أَتينا  ونضع الْموازِين الْقسطَ ليوم الْقيامة فَالَ تظْلَم نفْسن شيئاً وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خردلٍ: "وقال تعاىل

بنياسا حكَفَى بِنا وبِه."  

حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَّدنه أجراً عظيماً فَكَيف إِذَا جِئْنا  إِنَّ اللّه الَ يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك: "وقال تعاىل

و تسوى بِهِم من كلِّ أمة بِشهِيد وجِئْنا بِك على هؤالَِء شهِيداً يومئذ يود الَّذين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَ



 ٣٧٩

  ".للَّه حديثاًاألرض والَ يكْتمونَ ا

يا بني إِنها إِنْ تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن يف صخرة أَو في : "وقال تعاىل فيما أخرب به عن لقمان أنه قال

بِريخ يفلَط إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أتض ييف األر موات أوالس."  

  .واهللا املوفق للصواب، وإليه املرجع واملآب، وهو حسيب ونعم الوكيل واآلثار يف هذا كثرية جداً،

  ذكر إِبداء عني من النار علَى احملْشر فتطّلع علَى الناس

  ".وجِيَء يومئذ بِجهنم يومئذ يتذَكَّر اِإلنسانُ وأنى لَه الذِّكْرى: "قال اهللا تعاىل

حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، عن العالء بن خالد الكاهل، عن : هوقال مسلم يف صحيح

يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شقيق، عن عبد اهللا بن مسعود قال

  ".زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروا

  .بن جرير موقوفاًوكذا ر واه الترمذي مرفوعاً، ورواه من وجه آخر هو ا

  يقذف يف جهنم اجلبارين واملشركني والقائلني بغري حق ؟ خيرج عنق من النار يتكلم
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حدثنا معاوية، حدثنا شيبة، عن فراس، عن عطية، عن أيب سعيد اخلدريرضي اهللا عنه، عن : وقال اِإلمام أمحد

وكلت بثالثة، بكل جبار، ومن : يقولخيرج عنق من النار يتكلم، ف: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".جعل مع اهللا إهلاً آخر، ومن قتل نفساً بغري نفس، فينطوي عليهم فيقذفهم يف غمرات جهنم

  .تفرد به من هذا الوجه، وسيأيت يف باب امليزان عن خالد، عن القاسم، عن عائشة رضي اهللا عنها حنوه

بعيد سمعوا لَها تغيظاً وزفرياً وإِذَا ألْقُوا منها مكَاناً ضيقاً مقرنِني دعوا إِذَا رأتهم من مكَان : "وقال اهللا تعاىل

  ".هنالك ثُبوراً الَ تدعوا الْيوم ثُبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كَثرياً

دة حنقها وبغضها ملن أشرك باهللا، واختذ إذا رأم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظاً وزفرياً، من ش: قال الشعيب

من كذب علي، أو ادعى إىل غري أبيه، أو أنتمى إىل غري مواليه، فليتبوأ بني عيين : "معه إهلاً آخر، ويف احلديث

أما مسعتم بقول اهللا إذا رأم من مكان بعيد : "قال؟ وهل هلا من عينني: قالوا يا رسول اهللا" جهنم مقعداً بعيداً

  .رواه ابن أيب حامت". ا تغيظاً وزفرياًمسعوا هل

حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبيد اهللا بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن أيب حيىي، : وقال ابن جرير

: إن الرجل ليجر إىل النار، فترتوي وينقبض بعضها إىل بعض، فيقول الرمحن: عن جماهد، عن ابن عباس قال

ما كان : يا رب: أرسلوا عبدي، وإن الرجل ليجر إىل النار فيقول: ري مين، فيقولإنه يستج: فتقول؟ ما لك



 ٣٨١

ارسلوا عبدي، وإن الرجل ليجر : أن تسعين رمحتك، فيقول: فيقول؟ ما كان ظنك: هذا ظين بك، فيقول اهللا

  .وإسناده صحيحإىل النار، فتشهق إليه النار شهوق البغلة اىل البعري، وتزفر زفرة ال تبقي أحداً إال أخفته، 

إن جهنم تزفر زفرة ال يبقى : أخربنا معمر، عن املنصور، عن جماهد، عن عبيد بن عمري قال: وقال عبد الرزاق

رب ال أسألك إال نفسي : معها ملك وال نيب إال خر ترعد فرائصه، حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول

  .اليوم

أملْ أعهد إِلَيكًم يا بنِي : "فيخرج منها عنق ساطع مظلم مث يقول مث يأمر اهللا جهنم: وقال يف حديث الصور

نأضلَّ م لَقَدو يمقتساطٌ مروين هذا صبداع أَن بِنيم وعد ه لَكُمطَانَ إِنيوا الشبدعأَن الَّ ت مرياً آدجِبِالً كَث كُم

ج هذلُونَ هقعوا تكُونت ونَأفَلَمكْفُرت متا كُنبِم موا الْيهلَوونَ اصدوعت متي كُنالَّت منه."  

وترى كلَّ أمة جاثيةً كُلُّ أمة تدعى إِلَى كتابِها الْيوم تجزونَ : "فيمر اهللا بني اخلالئق، وجتثو األمم، وذلك قوله

ذَا كلُونَ همعت متا كُنلونَممعت متا كُنم ِسخنستا نا كُنإِن قكُم بِالْحلَيع قطنا ينابت." 

  ذكر امليزان



 ٣٨٢

أَتينا  ونضع املَوازِين الْقسطَ ليوم القيامة فَالَ تظْلَم نفْس شيئاً وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خردلٍ: "قال اهللا تعاىل

  ".ها وكَفَى بِنا حاسبِنيبِ

م يف فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأولئك هم الْمفْلحونَ ومن خفَّت موازِينه فَأولَئك الَّذين خسروا أَنفُسه: "وقال تعاىل

  ".جهنم خالدونَ

موازِينه فَأولئك هم الْمفْلحونَ ومن خفَّت موازِينه فَأولئك الَّذين والْوزنُ يومئذ احلَق فَمن ثَقُلَت : "وقال تعاىل

  ".خِسروا أنفسهم بِما كَانوا بِآياتنا يظْلمونَ

ه هاوِيةٌ وما أَدراك ماهيه فَأما من ثَقُلَت موازِينه فَهو يف عيشة راضيةَ وأَما من خفَّت موازِينه فَأم: "وقال تعاىل

  ".نار حاميةٌ

قُلْ هلْ ننبئُكُم بِاألخسرِين أعماالً الَّذين ضلَّ سعيهم يف احلَياة الدنيا وهم يحسبونَ أنهم : "وقال تعاىل

هِمرب كَفَروا بِآيات ينالَّذ كعاً أولئنونَ صِسنحناً يزو ةاميالْق موي ملَه يمقفَالَ ن مالُهمأع بِطَتفَح هلقَائو."  

  وزن األعمال بعد القضاء واحلساب



 ٣٨٣

إِذا انقضى احلساب، كان بعده وزن األعمال، ألن الوزن للجزاء، : قال العلماء: قال أبو عبد اهللا القرطيب

بة لنفس األعمال، والوزن ِإلظهار مقاديرها، فيكون اجلزاء حبسبهما، فينبغي أن يكون بعد احملاسبة، فإِن احملاس

وقوله ونضع املوازين القسط ليوم القيامة حيتمل أن يكون مث موازين متعددة توزن فيها األعمال، وحيتمل : قال

 .أن يكون املراد املوزونات، فجمع باعتبار تنوع األعمال املوزونة، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

يان كَون امليزان له كًفّتان حسيتان ب  

  ال يثقل عليها شيء " بسم اللّه الرمحن الرحيم"وبيان أن 

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين، حدثنا ابن املبارك، عن ليث بن سعد، حدثين عامر بن : قال اِإلمام أمحد

قال رسول اهللا صلى :  بن عمرو يقولمسعت عبد اهللا: حيىي، حدثين عبد الرمحن اجليلي وامسه عبد اهللا بن يزيد

إن اهللا سيخلص رجالً من أميت على رؤوس اخلالئق، فينشر عليه تسعة وتسعني سجالً، كل : "اهللا عليه وسلم

فيقول : ال يا رب: فيقول؟ ظلمك كتبيت احلافظون؟ أتنكرمن هذا شيئاً: سجل مد البصر، مث يقول اهللا له

بلى إن لك عندنا حسنة واحدة، ال ظلم : ال يا رب، فيقول: رجل فيقولفيبهت ال؟ ألك عذر أو حسنة: امللك

يا : أخربوه، فيقول: عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها، أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله فيقول



 ٣٨٤

ة، إنك ال تظلم، فتوضع السجالت يف كفة، والبطاقة يف كف: فيقول؟ ما هذه البطاقة مع هذه السجالت: رب

  ".فتطيش السجالت، وتثقل البطاقة، وال يثقل شيء بسم اهللا الرمحن الرحيم: قال

وكذا رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن أيب الدنيا، من حديث الليث، ورواه الترمذي وابن هليعة كالمها عن 

  .حسن غريب: عامر بن حيىي به، وقال الترمذي

  ؟ لقيامة مع عملههل يوزن العامل يوم ا: سياق آخر هلذا احلديث

حدثنا قتيبة، حدثنا ابن هليعة، عن عمرو بن حيىي، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن عبد اهللا بن : قال أمحد

توضع املوازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمرو بن العاص قال

فإذا أدبر به إذا صائح : فيبعث به إىل النار قال: يزان قالفيوضع يف كفة، ويوضع ما أحصى عليه فتمايل به امل

فتوضع مع " ال تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها ال إله اال اهللا: من عند الرمحن تبارك وتعاىل يقول

  ".الرجل يف كفة حىت مييل به امليزان

  .ع عملهوهذا السياق فيه غرابة، وفيه فائدة جليلة، وهو أن العامل يوزن م

  شهادة أال إله اال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ترجح بالذنوب يف امليزان يوم القيامة 
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حدثنا أمحد بن حممد بن الرباء املقري، حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الرمحن بن زياد عن : وقال ابن أيب الدنيا

امة إىل امليزان، فيخرج له تسعة يؤتى برجل يوم القي: "أيب عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن عمرو رفعه قال

وتسعون سجالً، كل سجل منها مد البصر، فيها ذنوبه وخطاياه، فتوضع يف كفة، مث خيرج له قرطاس مثل 

  ".األمنلة فيه شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله، فتوضع يف كفة أخرى، فترجح خبطاياه

عبيد القاسم بن سالم، حدثنا حجاج، عن فطر بن خليفة، عن عبد  حدثنا أبو: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

إمنا ثقلت موازين من ثقلت : ملا حضر أبا بكر املوت أرسل إىل عمر فقال: الرمحن بن عبد اهللا بن سابط، قال

، وإمنا موازينه يوم القيامة باتباعهم احلق يف الدنيا، وثقله عليهم، وحق مليزان إذا وضع فيه احلق أن يكون ثقيالً

خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل يف الدنيا، وخفته عليهم، وحق مليزان إذا وضع فيه الباطل 

  .غداً أن يكون خفيفاً

  اخللق احلسن أثقل ما يوضع يف ميزان العبد يوم القيامة 

، عن أم الدرداء، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دنيا، عن أيب مليكة، عن يعلى بن مملك: وقال أمحد

  ".أثقل شيء يوضع يف امليزان خلق حسن: "عن أيب الدرداء، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وقد وردت األحاديث بوزن األعمال أنفسها كما ىف صحيح مسلم من طريق أيب سالم، عن أيب مالك 

واحلمد هللا متأل امليزان، الطهور شطر اِإلميان، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األشعري قال
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وسبحان اهللا واحلمد هللا متأل ما بني السموات واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان والصرب ضياء 

  ".والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

قد قام بالفاعل، حييله اهللا يوم  فقوله واحلمد هللا متأل امليزان، فيه داللة على أن العمل نفسه وإن كان عرضاً

حدثنا أبوخيثمة . القيامة فيجعله ذاتاً يوضع يف امليزان، كما ورد يف احلديث الذي رواه ابن أيب الدنيا

حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أيب مليكة، عن : وحممد بن سليمان وغريمها قالوا

أثقل شيء يوضع يف : " الدرداء، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاليعلى بن مملك، عن أم الدرداء، عن أيب

  ".امليزان خلق حسن

وكذا رواه أمحد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو به ورواه أمحد عن غندر وحيىي بن سعيد، عن شعبة عن 

لى اهللا عليه القاسم، عن أيب مرة، عن عطاء الكيخاراين، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء، أن رسول اهللا ص

  ".ما من شيء أثقل يف امليزان من خلق حسن: "وسلم قال

وقد رواه أمحد أيضاً من حديث احلسن بن مسلم، عن عطاء، وأخرجه أبو داود من حديث شعبة به، 

حدثنا عفان، حدثنا أبان، . والترمذي من حديث مطرف، عن عطاء بن نافع الكيخاراين به، وقال أمحد

بخ بخ : "، عن زيد، عن أيب سالم، عن موىل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن حيىي بن أيب كثري

ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وسبحان اهللا، واحلمد هللا، والولد الصاحل، يتوىف ؟ خلمس ما أثقلهن يف امليزان

  ".فيحتسبه والده

، وباليوم اآلخر، وباجلنة، وبالنار، من لقي اهللا مستيقناً ن دخل اجلنة، يؤمن باهللا: بخ بخ خلمس: "وقال

  .انفرد به أمحد". وبالبعث بعد املوت، وباحلساب

تأيت البقرة وآل عمران يوم القيامة كأما غمامتان، أو غيابتان، من طري : "وكما ثبت يف احلديث اآلخر

  ".حياجان عن صاحبهما

  .واملراد من ذلك أن ثواب تالوما يصري يوم القيامة كذلك

الثاين يوضع الصحيفة اليت كتب فيها كما تقدم يف حديث البطاقة واهللا أعلم، وقد جاء أن العامل  األمر

حدثنا حممد بن عبد اهللا، حدثنا سعيد بن أيب مرمي، أخربين املغرية، حدثين أبو : يوزن كما قال البخاري

إنه ليأيت الرجل العظيم : "الزناد عن األعرج، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".السمني يوم القيامة، ال يزن عند اهللا جناح بعوضة

  ".فَالَ نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً: "اقرأوا إن شئتم: "وقال
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وعن حيىي بن بكري، عن املغرية بن عبد الرمحن، عن أيب الزناد مثله، وقد أسند مسلم ما : قال البخاري

  .أيب بكر حممد بن إسحاق، عن حيىي بن بكري، فذكرهعلقه البخاري، عن 

حدثنا أيب، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبد الرمحن : وقد روى وجه آخر عن أيب هريرة فقال ابن أيب حامت

يؤتى : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن أيب الزناد، عن صاحل موىل التومة، عن أيب هريرة قال

  ".العظيم، فيوزن حببة، فال يزابالرجل األكول الشروب 

ورواه ابن جرير، عن أيب كريب، عن ابن الصلت، عن أيب الزناد، عن صاحل، عن أيب هريرة مرفوعاً : قال

  .بلفظ البخاري سواء

حدثنا العباس بن حممد، حدثنا عون بن عمارة، حدثنا هشام بن حسان، عن واصل، عن : وقد قال البزار

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأقبل رجل من قريش خيطر يف : أبيه قالعبد اهللا بن بريدة، عن 

فال نقيم له يوم : يا أبا بريدة هذا ممن قال اهللا فيهم: "حلة ما، فلما قام على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تفرد به عن عمارة، وليس باحلافظ ومل يتابع عليه: مث قال". القيامة وزناً

حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى، حدثنا محاد، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن : مام أمحدقال اِإل

ابن مسعود، أنه كان دقيق السباقني فجعلت الريح تلقيه، فضحك القوم منه، فقال رسول اهللا صلى اهللا 

ثقل يف امليزان والذي نفسي بيده هلما أ: قال. يا نيب اهللا من رقة ساقيه: قالوا؟ مم تضحكون: "عليه وسلم

  .، تفرد به أمحد وإسناده جيد قوي"من أحد

فقد جاءت الروايات ذه الصفات، ويف رواية اِإلمام أمحد بن حنبل من طريق ابن هليعة يف حديث 

  .البطاقة، أنه يوزن مع عمله يف الكتاب، وهذه الرواية جتمع األقوال كلها بتقدير صحتها، واهللا تعاىل أعلم

: قالت عائشة يا رسول اهللا: قال احلسن: حدثنا عفان، حدثنا القاسم بن الفضل قال: أمحد وقال اِإلمام

  ".الكتاب، وامليزان، والصراط: أما يف مواطن ثالث فال: "قال. هل تذكرون أهليكم يوم القيامة

ون فقوله الكتاب حيتمل أن يكون حني يوضع كتاب األعمال ليشهد على األمم بأعماهلا، وحيتمل أن يك

  .املراد بذلك الصحف حني تطاير، والناس بني من أخذ بيمينه، وأخذ بشماله

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املعري، أخربنا احلسن بن حممد بن إسحاق، حدثنا : قال البيهقي
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، يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا حممد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس بن عبيد، عن احلسن

ذكرت أهل النار : قالت؟ ما يبكيك يا عائشة: "أن عائشة بكت، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أما يف ثالثة فال يذكر أحد أحداً، حيث يوضع امليزان حىت : قال؟ فبكيت، هل يذكرون أهليهم يوم القيامة

ر الصحف حىت يعلم أين يقع كتابه يعلم أيثقل ميزانه أم خيف، وحيث يقول هاؤم اقرءوا كتابيه، حيث تطاي

  ".يف ميينه أم يف مشاله أم من وراء ظهره، وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم

خافيته كالليب وحسك، وحيبس اهللا به من يشاء من خلقه، حىت يعلم أينجو أم : قال يونس أشك احلسن قال

ثنا أبو داود، حدثنا يعقوب، عن إبراهيم أنبأنا الروزباري، أنبأنا ابن داسة، حد: مث قال البيهقي؟ ال ينجو

أخربنا يونس، عن احلسن، عن عائشة، أا ذكرت : ومحيد بن مسعدة، أن إمساعيل بن إبراهيم حدثهم قال

حىت يعلم أين : هاؤم اقروا كتابيه: وعند الكتاب، حني يقال: "النار فبكت، وذكر احلديت بنحوه إال أنه قال

، قال يعقوب عن "وعند الصراط، إذا وضع بني ظهراين جهنم؟ مشاله من وراء ظهرهأم يف ؟ يقع كتابه أيف ميينه

 .وهذا لفظ حديثه: يونس

  طريق أخرى عن عائشة بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما 
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حدثنا حيىي بن إسحاق، حدثنا ابن هليعة، عن خالد بن أيب عمران، عن القاسم بن حممد، : قال اِإلمام أمحد

أيا : قال؟ هل يذكر احلبيب حبيبه يوم القيامة: قلت يا رسول اهللا: عنها قالتعن عائشة رضي اهللا 

أما عند ثالث فال، أما عند امليزان حىت يثقل أو خيف فال، وأما عند تطاير الكتب فإِما أن يعطى : عائشة

ذلك  بيمينه، أو يعطى بشماله فال، مث حني خيرج عنق من النار، فينطوي عليهم، ويتغيظ عليهم، ويقول

وكلت بثالثة، وكلت مبن ادعى مع اهللا إهلاً آخر، وكلت مبن ال يؤمن بيوم احلساب، وكلت برجل : العنق

فينطوي عليهم، ويرمى م يف غمرات جهنم، وجلهنم جسر أدق من الشعر، وأحد من : جبار عنيد، قال

، وكالريح وكأجاويد السيف، عليه كالليب وحسك، تأخذ من شاء اهللا والناس عليه كالطرف، وكالربق

رب سلم، رب سلم فناج مسلم، وخمدوش مسلم، ومكور يف النار : اخليل والركاب، واملالئكة يقولون

  ".على وجهه

: قال؟ أتشفع يل يا رسول اهللا: وتقدم من رواية حرب بن ميمون، عن النضر بن أنس، عن أنس، أنه قال

فعند : قال؟ فإن مل ألقك: لبين عند الصراط قالاطلبين أول ما تط: قال؟ أين أطلبك: قال: أنا فاعل"

رواه أمحد ". فإين ال أخطىء هذه املواطن يوم القيامة: فعند امليزان قال: قال؟ فإن مل ألقك: قال. احلوض

  .والترمذي

أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهيم املهراين، حدثنا أمحد بن سليمان : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي

ه ببغداد، حدثنا احلارث بن حممد، حدثنا داود بن احملمر، حدثنا صاحل املزي، عن جعفر بن زيد، عن الفقي

يؤتى بابن آدم يوم القيامة، فيوقف بني كفيت امليزان، : "أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

سعادة ال يشقى بعدها  سعد فالن: ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى امللك بصوت يسمع اخلالئق

، مث "شقي فالن شقاوة ال يسعد بعدها أبداً: أبداً، وإن خفت موازينه، نادى امللك بصوت يسمع اخلالئق

  .إسناده ضعيف: قال

حدثنا صاحل : وقد روى احلافظان البزار وابن أيب الدنيا، عن إمساعيل بن أيب احلارث وداود بن احملمر

، وجعفر بن زيد، زاد البزار ومنصور بن زاذان، عن أنس بن مالك يرفعه املزي، عن علي بن ثابت البناين

عند امليزان : حدثنا مالك بن مغول، عن عبيد اهللا بن أيب الغرار قال: بنحوه، وقال عبد اهللا بن املبارك

إن  أال إن فالن ابن فالن ثقلت موازينه وسعد سعادة ال يشقى بعدها أبداً، أال: ملك، إذا وزن العبد نادى

  .فالن ابن فالن خفت موازينه وشقي شقاوة ال يسعد بعدها أبداً

حدثنا  حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا الفضل بن دكني، حدثنا يوسف بن صهيب، : وقال ابن أيب الدنيا
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صاحب امليزان يوم القيامة جربيل، يرد : موسى بن أيب املختار، عن بالل العبسي، عن حذيفة، قال

فيؤخذ من حسنات الظامل، فإن مل يكن له حسنات، :  ذهب يومئذ وال فضة قالبعضهم على بعض، وال

  .أخذ من سيئات املظلوم، فردت على الظامل

حدثنا حممد بن العباس بن حممد، حدثنا عبد اهللا بن صاحل العجلي، حدثنا أبو : وقال ابن أيب الدنيا

من نطفة قذرة، مث أعود جيفة  لكين خلقت: افتخرت قريش عند سلمان، فقال سلمان: األحوص قال

  .منتنة، مث يؤتى بامليزان، فإن ثقلت موازيين فأنا كرمي، لكين وإن خفت فأنا لئيم

إذا ثقل ميزان عبد، نودي يف جممع فيه األولون واآلخرون أال ؟ أتدري من أي شيء جنا: قال أبو األحوص

أال إن فالن ابن فالن شقي : يزانه نوديإن فالن ابن فالن سعد سعادة ال يشقى بعدها أبداً، وإذا خف م

  .شقاوة ال يسعد بعدها أبداً

أخربنا أبو احلسن علي بن أيب علي السقا، حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا حممد : وقال البيهقي

بن عبيد اهللا املنادي، حدثنا أيوب بن حممد، حدثنا املعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حيىي بن معمر، عن 

اِإلميان أن تؤمن باهللا، : " قال؟ ابن عمر، عن عمر بن اخلطاب يف حديث اِإلميان، قال يا حممد ما اِإلميان

ومالئكته، وكتبه، ورسله، وتؤمن باجلنة، والنار، وامليزان، وتؤمن بالبعث بعد املوت، وتؤمن بالقدر خريه 

  ".دقتقال ص: أو قال. نعم: فإذا فعلت هذا فأنت مؤمن قال: وشره، قال

للناس : "عن األعمش، عن مسرة بن عطية، عن أيب األخوص، عن عبد اهللا هو ابن مسعود قال: وقال شعبة

  ".عند امليزان جتادل وزحام

حدثنا أبو نصر التمار، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت البناين، عن أيب عثمان املدين، : وقال ابن أيب الدنيا

ان وله كفتان، لو وضع يف إحدامها السموات واألرض وما فيهما يوضع امليز: عن سلمان الفارسي قال

ربنا ما عبدناك : من شئت من خلقي فيقولون: فيقول؟ يا ربنا من يوزن ذا: لوسعتهما، فتقول املالئكة

  .حق عبادتك

حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا أبو : وقال ابن أيب الدنيا

  ".ونضغ املَوازِين الْقسطَ ليوم الْقيامة: "نيفة، عن محاد بن إبراهيم يف قوله تعاىلح

جياء بعمل رجل فيوضع يف كفة ميزانه، وجياء بشيء مثل الغمامة أو مثل السحاب كثرة فيوضع يف : قال

وعلمته الناس، فعلموه، هذا العلم الذي تعلمته، ؟ أتدري ما هذا: كفة أخرى يف ميزانه، فترجح فيقال

  .وعملوا به بعدك
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عن أيب بكر اهلذيل ؟ حدثنا أمحد بن حممد، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا ابن املبارك: وقال ابن أيب الدنيا

حياسب الناس يوم القيامة، فمن كانت : قال سعيد بن جبري وهو حيدثه ذاك عن ابن مسعود قال: قال

اجلنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، مث  حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا : "قول اهللا تعاىل: تال

  ".أنفسهم يف جهنم خالدون

  .إن امليزان خيف مبثقال حبة خردل أو يرجح: مث قال

ن بن سفيان، حدثنا السهمي، حدثنا عمار بن شيبة، عن سعيد بن أنس، حدثنا هارو: وقال ابن أيب الدنيا

لوال أين لعنت الكاذبني، : يا آدم: "يعتذر اهللا يوم القيامة إىل آدم ثالث معاذير يقول: عن احلسن، قال

وأبغض الكذب واحللف، لرمحت ذريتك اليوم من شدة ما أعددت هلم من العذاب، ولكن حق القول مين 

اعلم أين مل أعذب بالنار أحداً من : لي وعصى أمري ألمألن جهنم منهم أمجعني، ويا آدمملن كذب رس

ذريتك ومل أدخل النار أحداً إال من قد سبق يف علمي أنه لو رددته إِىل الدنيا لعاد إىل شر مما كان عليه، 

يرفع إليك من أعماهلم، أنت اليوم عدل بيين وبني ذريتك، فقم عند امليزان، فانظر ما : ولن يرجع، ويا آدم

  ".فمن رجح خريه على شره مثقال ذرة فله اجلنة، حىت يعلم أين ال أعذب إال كل ظامل

حدثنا حممد بن يوسف بن الصباح، حدثنا عبد اهللا بن وهب، عن معاوية بن صاحل، عن : وقال ابن أيب الدنيا

إذا كان يوم القيامة : "هللا عليه وسلم قالأىب عبد الرمحن، عن أيب أمامة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى ا

: فيتحسس هلا كل نيب فيقال: قامت ثلة من الناس يسدون األفق، نورهم كنور الشمس، فيقال للنيب األمي

فيتحسس : حممد وأمته، مث تقوم ثلة أخرى تسد ما بني األفق، نورهم كنور القمر ليلة البدر، فيقال للنيب األمي

هذا لك مين يا حممد، وهذا لك مين يا : "د وأمته، مث جييء الرب تبارك وتعاىل فيقولحمم: هلا كل نيب فيقال

 ".حممد، مث يوضع امليزان ويؤخذ يف احلساب



 ٣٩٢

  فصل 

  أقوال العلماء يف تفسري امليزان الذي يكون يوم القيامة

ة لوسعتهما، نقل القرطيب عن بعضهم أن امليزان له كفتان عظيمتان، لو وضعت السموات واألرض يف واحد

فأما كفة احلسنات فنور، وأما األخرى فظلمة، وهو منصوب بني يدي العرش، وعن ميينه اجلنة، وكفة النور 

األعمال : وقد أنكرت املعتزلة امليزان وقالوا: من ناحيتها، وعن يساره جهنم، وكفة الظلمة من ناحيتها، قال

: أن اهللا خيلق األعراض أجساماً فتوزن قال: اسوقد روي عن ابن عب: قال؟ عراض ال جرم هلا فكيف توزن

وقد تقدم ما يدل على األول وعلى الثاين وعلى أن العامل نفسه : قلت. والصحيح أنه توزن كتب األعمال

وقد روى جماهد، والضحاك، واألعمش، أن امليزان هاهنا العدل والقضاء، وذكر الوزن : قال القرطيب. يوزن

والسماَء : "لعل هؤالء إمنا فسروا هذا عند قوله: هذا الكالم يف وزن هذا، قلت: لوامليزان ضرب مثل كما يقا

  ".رفَعها ووضع الْميزانَ أالَّ تطْغوا في الْميزان وأقيموا الْوزنَ بِالْقسط والَ تخِسروا الْميزانَ

باده أن يتعاملوا به فيما بينهم، فأما امليزان املذكور يف ووضع امليزان، أي العدل، أمر اهللا ع: فامليزان يف قوله
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  .زنة القيمة، فقد تواترت بذكره األحاديث كما رأيت، وهو ظاهر القرآن

  .فمن ثقلت موازينه، ومن خفت موازينه، وهذا إمنا يكون للشيء احملسوس

  ليس امليزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 

يعرف الْمجرِمونَ بِِسيماهم : "حق، وليس هو يف حق كل أحد بدليل قوله تعاىلفامليزان : قال القرطيب

  ".فَيؤخذُ بِالنواصي واألقْدام

أدخل من أمتك من ال حساب عليه من الباب األمين، : يا حممد: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم فيقول اهللا

  ".وهم شركاء الناس فيما سواه

ألحاديث يف السبعني ألفاً الذين يدخلون اجلنة بغري حساب، لكن يلزم من هذا أن ال وقد تواترت ا: قلت

توزن أعماهلم، ويف هذا نظر واهللا أعلم، وقد توزن أعمال السعداء ون كانت راجحة، ِإلظهار شرفهم 

ات على رؤوس األشهاد، والتنويه بسعادم وجنام، وأما الكفار فتوزن أعماهلم وإن مل تكن هلم حسن

أن : "تنفعهم، يقابل ا كفرهم، ِإلظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس اخلالئق، وقد جاء يف احلديث

أما الكافر فيطعمه حبسناته يف الدنيا، حىت يوايف اهللا وليس له حسنة جيزى ا، " اهللا ال يظلم أحداً حسنة

فيخفف ا عنه من العذاب، وقد اختار القرطيب يف التذكرة أن الكافر قد يوايف بصدقة وصلة رحم 

واستشهد بقضية أيب طالب حني جعل يف ضحضاح من نار، يغلي منه دماغه، ويف هذا نظر، وقد يكون 

هذا خاصاً به خلصه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبب نصرته له، وقد استدل القرطيب على ذلك 

قيامة فَالَ تظْلَم نفْس شيئاً وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خردلٍ ونضع الْموازِين الْقسطَ ليوم الْ: "بقوله تعاىل

بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيأت."  

وقصارى هذه اآلية العموم فيخص من ذلك الكافرون، وقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قلت

ال، : قال؟ الضيف، ويصل الرحم، ويعتق، فهل ينفعه ذلك عن عبد اهللا بن جدعان، وذكر أنه كان يقري

  ".وقدمنا إىل ما عملُوا من عمل فَجعلْناه هباًء منثُوراً: "إنه مل يقل يوماً من الدهر ال إله إال اهللا، وقال تعاىل
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  ".فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع احلسابِحتى إِذَا جاَءه لَم يجِده شيئَاً ووجد اللَّه عنده : "وقال

  ".مثَلُ الَّذين كَفَزوا بِرم أَعمالُهم كَرماد اشتدت بِه الريح يف يوم عاصف: "وقال

إِذَا جاءه لَم يجِده شيئاً ووجد والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبة الظمآنُ ماءً حتى : "وقال تعاىل

 ".اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ

  فصل 

من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بزوانة دخل اجلنة، ومن كانت سيئاته أثقل ولو : قال القرطيب وغريه

  .اته وسيئاته فهو من أهل األعرافبزوانة دخل النار، إال أن يغفر اللّه، ومن استوت حسن

  .وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي اهللا عنه

إِنَّ اللَّه الَ يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجراً : "يشهد لذلك قوله تعاىل: قلت

  ".عظيماً

اته حبسنة أو حبسنات، هل يدخل اجلنة ويرتفع يف درجاا جبميع من ثقلت حسناته على سيئ: لكن ما أعلم

أو يدخلها مما يبقي له من احلسنات الراجحة على السيئات ؟ ويكون قد أحبطت السيئات اليت قابلتها. حسناته

  ؟ وتكون احلسنات قد أسقطت ما وراءها من السيئات
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ححف وملّ وتطاير الصوج زلَى اهللا عرض عاده ذكر العبعاىل عب تبة الراس  

ويوم نسير اجلبالَ وترى اَألرض بارزةً وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أحداً وعرِضوا علَى : "قال اهللا تعاىل

ن أَنْ لَن متمعلْ زة برلَ مأَو اكملَقْنا خا كَمونمجِئْت فّاً لَقَدبك صى رراب فَتتالك عضوداً وعوم لَ لَكمعج

إِالَّ أحصاها  املُجرِمني مشفقني مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الكتابِ الَ يغادر صغريةً والَ كَبِريةً

  ".ووجدوا ما عملُوا حاضراً والَ يظْلم ربك أحداً

  ".قُلْ إِنَّ األولني واآلخرِين لَمجموعونَ إىل ميقَات يوم معلُوم: "وقال تعاىل

وأشرقَت األرض بِنورِ ربها ووضع الْكتاب وجِيَء بِالنبِيني والشهداء وقُضي بينهم بِالْحق : "وقال تعاىل

وونَ وظْلَمالَ ي مهلُونَوفْعا يبِم لَمأع وهو لَتما عفْس مكُلُّ ن تفِّي."  

ى ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أولَ مرة وتركْتم ما خولْناكُم وراَء ظُهورِكُم وما نر: "وقال تعاىل

أن متمعز ينالَّذ اءكُمفَعش كُمعونَممعزت متا كُنم كُمنلَّ عضو كُمنيب قَطَّعت كَاُء لَقَدرش يكُمف مه."  

قَالَ ويوم نحشرهم جميعاً مثَّ نقولُ للّذين أشركُوا مكَانكُم أنتم وشركَاؤكُم فَزيلَنا بينهم و: "وقال تعاىل

م مهكَاؤرشه نيللَغاف كمتادبع نا عإنْ كُن كُمنيبا وننيهِيداً بش ونَ فَكَفَى بِاللَّهدبعا تانإِي متلُو ا كُنبت كالن

مهنضل عق والْح مالَهوم ردوا إىل اللَّهو لَفَتا أسفْس مونَ. كُلُّ نرفْتوا يا كَانم."  

نا ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الْجِن قَد استكْثَرتم من اِإلنس وقَالَ أَولياؤهم من اِإلنس رب: "وقال تعاىل

ما شاَء اللَّه إِنَّ ربك  استمتع بعضنا بِبعض وبلَغنا أجلَنا الَّذي أجلْت لَنا قَالَ النار مثْواكُم خالدين فيها إالَّ

لَم يأتكُم حكيم عليم وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمني بعضاً بِما كَانوا يكِْسبونَ يا معشر الْجِن واِإلنسِ أَ

 كُمموقَاء يل كُمونرذنيي واتآي كُملَيونَ عقصي كُمنلٌ مساةُ ريم الْحهتغَرا وفِسنلَى أنا عنهِدذَا قَالوا شه

هلُها غَافلُونَ الدنيا وشهدوا على أَنفُِسهِم أنهم كَانوا كَافرِين ذلك أنْ لَم يكُن ربك مهلك القرى بِظُلْم وأَ

بِغ كبا رملُوا وما عمم اتجلكُلِّ درلُونَومعا يمل عاف."  

  .واآليات يف هذا كثرية جداً، وسيأيت يف كل موطن ما يتعلق به من آيات القرآن

إنكم مالقو اهللا : "وتقدم يف صحيح البخاري، عن ابن عباس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".حفاة عراة غرالً كما بدأنا أول خلق نعيده

  .غريمها حنو ما تقدموعن عائشة وأم سلمة، و
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مسعت أبا موسى : قال. حدثنا أبو نصر التمار، حدثنا عقبة األصم، عن احلسن: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

يعرض الناس ثالث عرضات، فعرضتان جدال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األشعري يقول

حساباً يسرياً، ودخل اجلنة، ومن أويت  ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أويت كتابه بيمينه حوسب

  ".كتابه بشماله دخل النار

حدثنا وكيع، حدثنا علي بن علي بن رفاعة، عن احلسن، عن أيب موسى األشعري قال قال : وقال اإلمام أمحد

يعرض الناس يوم القيامة ثالث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ثالثة فعندها تطري الصحف إىل األيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشمالهال

وكذا رواه ابن ماجه، عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن وكيع به، والعجب أن الترمذي روى هذا احلديث عن 

أيب كريب، عن وكيع، عن علي بن علي، عن احلسن، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر 

وقد رواه بعضهم عن : وال يصح هذا من قبل أن احلسن مل يسمع من أيب هريرة قال: الترمذي مثله مث قال

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. علي بن علي، عن احلسن بن أيب موسى

احلسن قد روى له البخاري، عن أيب هريرة، وقد وقع يف مسند أمحد التصريح بسماعه منه واهللا أعلم، : قلت

عنده عن أيب موسى، وأيب هريرة، واهللا أعلم، وأما احلافظ البيهقي فرواه من طريق مروان  وقد يكون احلديث
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األصفر، عن أيب وائل، عن عبد اهللا بن مسعود، من قوله مثله سواء، وقد روى ابن أيب الدنيا، عن ابن املبارك 

 : أنه أنشد يف ذلك شعراً

ار تـطـلـعفيها السرائر واألبص وطارت الصحف يف األيدي منشرة

عما قليل وال تـدري بـمـا يقـع فكيف سهـوك واألنـبـاء واقـعة

أم اجلحـيم فـال يبـقـى وال يدع أيف اجلنان ونور ال انقـطـاع لـه

إذا رجوا خمرجاً من عمقها قمعوا وى بساكنها طوراً وترفـعـهـم

وال جـزعفيها وال رقة تغـنـي  طال البكاء فلم يرحم تضـرعـهـم

قد سال قوم ا الرجعى فما رجعوا لينفع العلم قبل املـوت عـامـلـه

يا أيها اِإلنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَدحاً فَمالَقيه فَأَما من أويتَ كتابه : "وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز

اباً يسح باسحي فوفَس مينهوا بِيعدي فوفَس رِهاءَ ظَهرو هابتأؤيتَ ك نا موراً وأَمرسم هلإِىل أَه بقَلنيِسرياً و

 كَانَ بِه هبلَى إِنَّ رب ورحي أنْ لَن ظَن هوراً إنرسم هلكَانَ يف أَه هرياً إِنعلى سصيوراً ورياًثُبصب."  

  ساب هلك من نوقش احل

حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حامت بن أيب صفرة، : قال البخاري يف صحيحه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا عبد اهللا بن أيب مليكة، حدثين القاسم بن حممد، حدثتين عائشة

فَأَما من أؤيتَ : "أليس قد قال اهللا تعاىل. فقلت يا رسول اهللا" ليس أحد حياسب يوم القيامة إالّ هلك: "قال
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إمنا ذلك العرض، وليس : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ "كتابة بِيمينه فَسوف يحاسب حساباً يِسرياً

  ".أحد يناقش احلساب يوم القيامة إِال عذب

مل هلم، ولكنه تعاىل يعفو، ويغفر، ويستر يف الدنيا يعين أنه تعاىل إذا ناقش يف حسابه عبيده عذم، وهو غري ظا

يدين اهللا العبد يوم القيامة حىت يضع عليه كنفه، مث يقرره بذنوبه، : "واآلخرة، كما سيأيت يف حديث ابن عمر

  ".إين سترا عليك يف الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم: حىت إذا ظن أنه قد هلك قال اهللا تعاىل

  فصل 

وكُنتم أَزواجاً ثَالَثَةً فَأَصحاب الْميمنة ما أَصحاب الْميمنة وأَصحاب الْمشأَمة ما أَصحاب : "قال اهللا تعاىل

  ".الْمشأَمة والسابِقُونَ السابِقونَ أولَئك الْمقَربونَ يف جنات النعيم

از الكافرون عن املؤمنني يف املوقف إىل ناحية الشمال، وبقي فإذا نصب كرسي فصل القضاء إمن: اآليات

  ".وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ: "املؤمنون عن ميني العرش، ومنهم من يكون بني يديه، قال اهللا تعاىل

  ".زيلْنا بينهمثُم نقُولُ للّذين أَشركًوا مكَانكم أَنتم وشركَاءكُم فَ: "وقال تعاىل

  ".وترى كُلَّ أمة جاثيةً كلُّ أمة تدعى إِىل كتابِها الْيوم تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ: "وقال تعاىل

ما لهذَا الْكتابِ الَ يغادر ووضع الكتاب فَترى الْمجرِمني مشفقني مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا : "وقال تعاىل

  ".صغريةً والَ كَبِريةً إِالَّ أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضراً والَ يظْلم ربك أَحداً

فاخللق قيام لرب العاملني، بني يديه، والعرق غمر أكثرهم، وبلغ منهم كل مبلغ، والناس فيه حبسب األعمال 
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حاديث، خاضعني، صامتني، ال يتكلم أحد إِال بإِذنه تعاىل، وال يتكلم يومئذ إِال الرسل، كما تقدم يف األ

واألنبياء حول أممهم، وكتاب األعمال قد اشتمل على أعمال األولني واآلخرين، موضوع ال يترك صغرية وال 

ر وحديثه، قال اللّه كبرية إال أحصاها، ذلك ما كانت تعمل اخلالئق، وتكتبه عليهم احلفظة يف قدمي الده

  ".ينبؤاْ اِإلنسانُ يومئذ بِما قَدم وأَخر: "تعاىل

تابك كَفَى وكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره يف عنقه وخنْرج لَه يوم القيامة كتاباً يلْقَاه منشوراً اقْرأ ك: "وقال تعاىل

والْي فِْسكِسيباًبِنح كلَيع م."  

لقد أنصفك يا ابن آدم من جعلك حسيب نفسك، وامليزان منصوب لوزن أعمال اخلري والشر : قال البصري

فيه كما تقدم، والصراط قد مد على منت جهنم، واملالئكة حمدقون ببين آدم واجلن، وقد برزت اجلحيم، 

عباده، وأشرقت األرض بنور را، وقرئت  وأزلفت دار النعيم، وجتلى الرب تعاىل لفصل القضاء بني

الصحف، وشهدت على بين آدم املالئكة مبا فعلوا، واألرض مبا وقع على ظهرها، فمن اعترف منهم وإِالّ ختم 

يومئذ تحدثُ أَخبارها : "على فيه، ونطقت جوارحه مبا عمل ا يف أوقات عمله من ليل أو ار قال اللّه تعاىل

  ".ربك أَوحى لَها بِأَنَّ

حىت إِذَا ما جاُءوها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ وقَالُوا : "وقال تعاىل
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و خهٍء ويكُلَّ ش طَقالَّذي أن ا اللَّهطَقَنا قَالُوا أننلَيع متهِدش مل لُودهمجا لمونَ وعجرت هإِلَيو ةرلَ مأو لَقَكُم

ه الَ يعلَم كَثرياً مما كُنتم تستترونَ أنْ يشهد علَيكُم سمعكُم والَ أبصاركُم والَ جلُودكُم ولَكن ظَننتم أنَّ اللَّ

ني ظَنالَّذ كُمظَن كُمذَللُونَ ومعإِنْ تو مى لَهثْوم اروا فَالنبِرصفَإِنْ ي رِيناسالْخ نم متحبفَأص اكُمدأر بِربكُم مت

بِنياملُعت نم ما هوا فَمبعتستي."  

ونَ يومئذ يوفِّيهم اللَّه دينهم الْحق يوم تشهد علَيهِم ألِْسنتهم وأيديهِم وأرجلهم بِما كَانوا يعملُ: "وقال تعاىل

املُبِني قالْح ذو ونَ أنَّ اللَّهلَمعيو."  

لَطَمسنا اليوم نختم علَى أفْواههِم وتكَلِّمنا أيديهِم وتشهد أرجلُهم بِما كَانوا يكْسبونَ ولَو نشاءُ : "وقال تعاىل

وا مضياً والَ ى أَعينهِم فَاستبقُوا الصراطَ فَأنى يبصرونَ ولَو نشاُء لَمسخناهم علَى مكَانتهِم فَما استطَاععلَ

  ".يرجِعون

من الصالحات وهو مؤمن فَالَ  وعنت الْوجوه للحي القَيوم وقَد خاب من حملَ ظُلْماً ومن يعملْ: "وقال تعاىل

  ".يخاف ظُلْماً والَ هضماً

 .أي ال ينقص من حسناته شيء، وهو اهلضم، وال حيمل عليه شيء من عمل غريه، وهو الظلم

  فصل 
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فأول ما يقضي اهللا تعاىل بينهم من املخلوقات احليوانات غري اإلنس واجلن ومها الثقالن، والدليل على 

وما من دابة يف األرض والَ طَائر يطري بِجناحيه إِالَّ أمم : "قية احليوانات يوم القيامة قوله تعاىلحشر ب

  ".أمثَالُكُم ما فَرطْنا يف الكتابِ من شيٍء مثَّ إِلَى رم يحشرونَ

  ".وإِذَا الوحوش حشرت: "وقال تعاىل

حدثنا حجاج بننصر، حدثنا : حدثنا عباس بن حممد، وأبو حيىي البزار قاال: ابن اِإلمام أمحد وقال عبد اهللا

شعبة، عن العوام بن مزاح بن قيس بن ثعلبة، عن أيب عثمان النهدي، عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

  ".إن اجلماء لتقص من القرناء يوم القيامة: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا ابن أيب عدي، وحممد بن جعفر، عن شعبة، مسعت العالء حيدث، عن أبيه، عن : وقال اِإلمام أمحد

لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يقتص : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال

  ".للشاة اجلماء، من الشاة القرناء بنطحها

  .رجوههذا إسناد على شرط مسلم ومل خي

حدثنا عبد الصمد، حدثنا محاد، عن واصل، عن حيىي بن عقيل، عن أيب هريرة أن : وقال اِإلمام أمحد

يقتص للخلق بعضهم من بعض، حىت للجماء من القرناء، وحىت : "رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تفرد به أمحد". للذرة من الذرة

يف كتاب أيب خبط يده، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا وحدث هذا احلديث : وقال عبد اهللا بن أمحد

محاد بن سلمة، حدثنا ليث، عن عبد الرمحن بن مروان، عن اهلذيل بن شرحبيل، عن أيب ذر، أن رسول 

: اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان جالساً، وشاتان تعتلفان فنطحت إحدامها األخرى فأجهضتها، قال

والذي ؟ عجبت هلا: فقال؟ مايضحكك يا رسول اهللا: وسلم، فقيل لهفضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ".نفسي بيده ليقادن هلا يوم القيامة

حدثنا حممد جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان هو األعمش، عن منذر بن يعلى الثوري، : وقال اِإلمام أمحد

فذكر ما معناه : أيب ذرعن أشياخ هلم، عن معاوية، حدثنا األعمش، عن منذر بن يعلى عن أشياخه، عن 

: قال؟ هل تدري فيم تنتطحان: يا أبا ذر: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى شاتني تنتطحان فقال

  ".لكن اهللا يدري وسيقضي بينهما: قال. ال

ورواه عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر، عن : وإسناده جيد حسن، قال الطرطيب

ورواه الليث بن سليم، عن إبراهيم بن مروان، عن اهلذيل، : قال القرطيب.  عليه وسلم مبثلهالنيب صلى اهللا
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ليقضني اهللا يوم القيامة هلذه : "عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بشاتني تنتطحان فقال

  ".اجلماء من هذه القرناء

: ن بكر بن سوادة، أن أبا سامل احلساين حدثهوذكر ابن وهب، عن ابن هليعة وعمرو بن احلارث، ع: قال

أما واهللا لوال يوم اخلصومة لسؤتك، : أن ثابت بن ظريف استأذن على أيب ذر، فسمعه رافعاً صوته يقول

والذي : أما والذي نفسي بيده أو قال: فقال؟ وما عليك أن يضرا؟ ما شأنك يا أبا ذر: فدخلت، فقلت

  .نكب إصبع الرجل. يما نطحت صاحبتها، وليسألن اجلماد فيمانفس حممد بيده، لتسألن الشاة ف

حدثنا إمساعيل بن علية، أخربنا أبوحيان، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرة : وقال أمحد

ال ألفني : "قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، مث قال: قال

فأقول ال أملك لك من اهللا : يارسول اهللا أغثين: م القيامة على رقبته بعري له رغاء فيقولأحدكم جييء يو

يا رسول اهللا أغثين، : شيئاً قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء فيقول

على رقبته فرس له  ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة. ال أملك لك من اهللا شيئاً قد أبلغتك: فأقول

ال أملك لك من اهللا شيئاً قد أبلغتك، ال ألفني أحدكم جييء : يا رسول اهللا أغثين، فأقول: مححمة فيقول

ال أملك لك من اهللا شيئاً قد : يا رسول اهللا أغثين، فأقول: يوم القيامة على رقبته نفس هلا صياح فيقول

ال أملك : يا رسول اهللا أغثين، فأقول: قبته صامت فيقولأبلغتك، ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على ر

  ".لك من اهللا شيئاً قد أبلغتك

: وأخرجاه من حديث أيب حيان، وامسه حيىي بن سعيد بن حيان التيمي به، وتقدم يف حديث أيب هر يرة

مرت عليه  ما من صاحب إبل ال يؤدي زكاا إال بطح هلا يوم القيامة بقاع قرقر، فتطأه بأخفافها كلما"

فهذه األحاديث مع اآليات فيها داللة . وذكر متام احلديث يف البقر والغنم". أخراها ردت عليه أوالها

  ..على حشر احليوانات كلها

فيقضي اهللا بني خلقه، إِال الثقلني اِإلنس واجلن، فيقضي بني الوحوش : "وقد تقدم يف حديث الصور

القرن، حىت إذا فرغ من ذلك، فلم يبق لواحدة عند أخرى حق،  والبهائم، حىت إنه ليقيد اجلماء من ذات

  ".يا ليتين كنت تراباً: كوين تراباً، فعند ذلك يقول الكافر: قال اهللا هلا

حدثنا هارون بن عبد اهللا، حدثنا سيار، أخربنا جعفر بن سليمان، مسعت أبا عمران : وقد قال ابن أيب الدنيا

ت بين آدم يوم القيامة وقد تصدعوا من بني يدي اهللا صنفاً إىل اجلنة، وصنفاً إىل اجلوين يقول، إن البهائم إذا رأ
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  .احلمد هللا يا بين آدم الذي مل جيعلنا اليوم مثلكم، فال جنة مرجوة، وال عقاب خياف: النار، نادت

أن :  خربويف: وذكر القرطيب عن أيب القاسم القشريي يف شرح األمساء احلسىن عند قوله املقسط اجلامع قال

ليس هذا يوم سجود، هذا يوم : الوحوش والبهائم حتشر يوم القيامة، فتسجد هللا سجدة، فتقول املالئكة

الثواب والعقاب، فتقول للبهائم أن اهللا مل حيشركم لثواب وال لعقاب وإمنا حشركم تشهدون فضائح بين آدم، 

 ا إذا حشرت وحوسبت تعود تراباً مث حيثىا يف وجوه فجرة بين آدم قال وذلك قولهوحكى القرطيب أ :

 ".ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ"

  فصل 

  أول ما يقضي فيه يوم القيامة الدماء

مث يقضي اهللا بني العباد، فيكون أول ما يقضي فيه الدماء، وهذا هو الواقع يوم : قال يف حديث الصور

: بني البهائم، يشرع يف القضاء بني العباد كما قال اهللا تعاىل القيامة، وهو أنه بعد أن يفرغ اهللا من الفصل

  .ويكون أول األمم". ولكُل أمة رسول فَإِذَا جاَء رسولُهم قُّضي بينهم بِالْقسط وهم الَ يظْلَمونَ"

  أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أول األمم حساباً يوم القيامة 
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ألمة، لشرف نبيها، كما أم أول من جيوز على الصراط، وأول من يدخل اجلنة، كما مث يقضي بني هذه ا

قال رسول اهللا : ثبت يف الصحيحني من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة قال

  ".ئقاملقضي هلم قبل اخلال: "ويف رواية" حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة: "صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا عمار بن سلمة، عن سعيد بن أياس احلريري، : وقال ابن ماجه

حنن آخر األمم، وأول من حياسب، يقال : "عن أيب نصرة، عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تعاىل أعلمواهللا سبحانه و" فنحن اآلخرون األولون؟ أين األمة األمية ونبيها

  ذكر أول ما يقضي بني الناس فيه يوم القيامة، ومن يناقش احلساب، ومن يسامح فيه 

  ".لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يقتص للشاة اجلماء من الشاة القرناء: "قد تقدم يف احلديث

  .رة هاهنا النملة، واهللا أعلمواملراد بالذ" حىت للذرة من الذرة: "ويف رواية حيىي بن عقيل، عن أيب هريرة

وإذا كان هذا حكم احليوانات اليت ليست مكلفة، فتخليص احلقوق من اآلدميني، وإنصاف بعضهم من 

  .بعض، أوىل وأحرى

وقد ثبت يف الصحيحن، ومسند أمحد، وسنن الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث سليمان بن 

بن سلمة، عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا  مهران، عن األعمش، عن أيب وائل، عن شقيق

  ".أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة الدماء: "عليه وسلم قال

أن املقتول يأيت يوم القيامة تشخب أوداجه دماء، ويف بعض األحاديث "وقد تقدم يف حديث الصور 

فيقول اهللا ؟ يا رب سل هذا فيم قتلين: اهللا فيقولورأسه يف يده فيتعلق بالقاتل حىت ولو كان قتله يف سبيل 

: ويقول املقتول ظلماً. صدقت: يا رب قتلته لتكون العزة لك، فيقول اهللا: فيقول؟ مل قتلت هذا: تعاىل
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: لتكون العزة يل، ويف رواية لفالن فيقول اهللا: فيقول. مل قتلته: فيقول اهللا تعاىل؟ سل هذا فيم قتلين

  .لكل من قتله ظلماً، مث يبقى يف مشيئة اهللا إن شاء عذبه وإن شاء رمحهتعست، مث يقتص منه 

وهذا دليل على أن القاتل ال يتعني عذابه يف نار جهنم، كما ينقل عن ابن عباس وغريه من السلف، حىت 

إن القاتل ال توبة له، وهذا إِذا محل على أن القتل من حقوق اآلدميني، وهي ال تسقط : نقل بعضهم

ة صحيح، وإن محل على أنه ال بد من عقابه فليس بالزم، بدليل حديث الذي قتل تسعة وتسعني، مث بالتوب

إيت بلد ؟ ومن حيول بينك وبني التوبة: فقال. هل له من توبة: أكمل املائة، مث سأل عاملاً من بين إسرائيل

خرج منها، أدركه املوت فمات، كذا وكذا فإِنه يعبد اهللا فيها، فلما توجه حنوها، وتوسط بينها وبني اليت 

  .فتوفته مالئكة الرمحة احلديث بطوله

والَّذين الَ يدعونَ مع اللَّه إِهلاً آخر والَ يقْتلُونَ : "ويف سورة الفرقان نص على قبول توبة القاتل، قال تعاىل

ونَ ونزالَ يو قإِالَّ بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسالن يهف لُدخيو ةاميالق موي ذَابله الْع فاعضأَثَاماً ي لْقي كلْ ذَلفْعي نم

ابت ناناً إال مهم."  

عن شهر ابن عطية، : اآلية واليت بعدها، وموضع تقرير هذا يف كتاب األحكام وباهللا املستعان وقال األعمش

جييء املقتول يوم القيامة، فيجلس على اجلادة، فإذا مر به القاتل  :عن شهر بن حوشب، عن أيب الدرداء قال

أمرين فالن، فيؤخذ األمر والقاتل فيلقيان : فيقول؟ سل هذا فيم قتلين: يا رب: قام إليه، فأخذ بتالبيبه فقال

  .يف النار

يكلف شائب مث يقضي اهللا بني خلقه حىت ال يبقى مظلمة ألحد عند أحد حىت أنه ل: قال يف حديث الصور
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  .اللنب باملاء مث يبيعه أن خيلص اللنب من املاء

 ".ومن يغللْ يأت بِما غَلَّ يوم الْقيامة مثَّ توفَّى كُلُّ نفْس ما كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ: "وقد قال اهللا تعاىل

  من ظلم قطعة أرض طوق ا من سبع أرضني يوم القيامة 

من ظلم قيد شرب من : "عن سعد بن زيد، وغريه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ويف الصحيحني،

  " األرض طوقه اهللا من سبع أرضني

  عذاب املصورين اسمني يوم القيامة

: ويف رواية" من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ: "ويف الصحيحني

  ".قتميعذبون، يقال أحيوا ما خل"

من حتلم حبلم مل يره كلف يوم القيامة أن يعقد بني شعرتني، وليس يفعل، تقدم حديث أيب : ويف الصحيح

ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة، : "زرعة، عن أيب هريرة يف تعظيم أمر الغلول، وقوله صلى اهللا عليه وسلم

: يا حممد، أغثين، فأقول: و فرس له مححمة، فيقولوعلى رقبته بعري له رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة تيعر، أ

  .، وهو يف الصحيحني بطوله"ال أملك لك شيئاً، قد أبلغتك
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  مخس ال تزول قدما العبد عن أرض احملشر يوم القيامة حىت يسأل عنها 

حدثنا حممد بن بكار الصرييف، حدثنا أبو حمصن حصني بن منري، عن حصني بن : وقال احلافظ أبو يعلى

ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حىت يسأل عن : ، عن عطاء، عن ابن عمر، عن ابن مسعود قالقيس

وما ؟ وفيم أنفقته؟ وعن مالك من أين اكتسبته؟ وعن شبابك فيم أبليت؟ عن عمرك فيم أفنيت: مخس

  .؟عملت فيما علمت

كان : د اهللا بن عليم قالمن طريق عبد اهللا عن شريك بن عبد اهللا، عن هالل، عن عب: وروى البيهقي

ما منكم من أحد إال سيخلو اهللا به، كما خيلو أحدكم : "عبد اهللا بن مسعود إِذا حدث ذا احلديث قال

هكذا ". ؟ ماذا أجبت املرسلني؟ ماذا عملت فيما علمت؟ يا عبدي ما غرك يب: بالقمر ليلة البدر، فيقول

من طريق حممد بن خليفة، عن عدي بن حامت، عن رواه احلافظ البيهقي بعد احلديث الذي رواه هو 

وليقفن أحدكم بني يدي اهللا تعاىل ليس بينه وبينه حجاب : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

؟ أمل أرسل إليك رسوالً: بلى، فيقول: فيقول؟ أمل أوتك ماالً: حيجبه، وال ترمجان يترجم له، فيقول

يرى إال النار، وينظر عن يساره فال يرى إال النار، فليتق أحدكم النار بلى، فينظر عن ميينه فال : فيقول

  .وقد رواه البخاري يف صحيحه" . ولو بشق مترة فإِن مل جيد فبكلمة طيبة

كنت آخذ : حدثنا مهام، عن قتادة، عن صفوان بن حمرز قال: حدثنا ز وعفان قاال: وقال اِإلمام أمحد

يف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف النجوى يوم ك: بيد ابن عمر فجاءه رجل فقال

إن اهللا يدين املؤمن فيضع عليه كنفه، ويستره : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال؟ القيامة

حىت إِذا قرره بذنوبه، ورأى يف نفسه أن قد ؟ أتعرف ذنب كذا: من الناس، ويقرره بذنوبه، فيقول له

فإِين سترا عليك يف الدنيا، وإِين أغفرها لك اليوم، مث يعطى كتاب حسناته : " تعاىلهلك، قال اهللا

". هؤالء الذين كذبوا على رم، أال لعنة اهللا على الظاملني: بيمينه، وأما الكفار واملتملقون فيقول األشهاد

  .وأخرجاه يف الصحيحني من حديث قتادة

دثنا محاد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن عبد اهللا، عن أيب صاحل، عن ح: حدثنا ز، وعفان قاال: وقال أمحد

يا ابن آدم، محلتك على اخليل : يقول اهللا يوم القيامة: "أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".؟واِإلبل، وزوجتك النساء، وجعلتك ترأس، وترتع، فأين شكر ذلك

ه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف روى مسلم من حديث سهل بن أيب صاحل، عن أبي
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أمل أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك : أي قل: فيلقى اهللا العبد فيقول: "حديث طويل قال فيه

ال، : فيقول؟ أفطنت أنك مالقي: بلى، أي رب، فيقول: فيقول؟ اخليل، واِإلبل، وأذرك ترأس وتربع

أمل أكرمك، وأزوجك، وأسودك، وأسخر : أي قل: لقى الثاين، فيقولإين أنساك كما نسيتين، مث ي: فيقول

ال، : فيقول؟ أفطنت أنك مالقي: بلى، أي رب، فيقول: فيقول. لك اخليل، واِإلبل، وأذرك ترأس وتربع

مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك، : إين أنساك، كما نسيتين، مث يلقى الثالث، فيقول له: يا رب، فيقول

فيقول فها هنا إذاً، : سولك وصليت، وصمت، وتصدقت، ويثين خبري ما استطاع، قالوبكتابك، و بر

فيختم على فيه ويقال . من الذي يشهد علي: اآلن نبعث شاهدنا عليك، فيذكر يف نفسه: مث يقال: قال

لفخذه وحلمه وعظامه، فتنطق، فخذه، وحلمه، وعظامه بعمله ما كان، ذلك ليعذر من نفسه، وذلك 

وسيأيت احلديث . أتبعت كل أمة ما كانت تعبد: ، وذلك الذي يسخط اهللا عليه، مث ينادي مناداملنافق

  .بطوله

وقد روى البزار، عن عبد اهللا بن حممد الزهري، عن مالك، عن سعيد بن احلسن، عن األعمش، عن أيب 

  .ثلهصاحل، عن أيب هريرة، وأيب سعيد رفعاه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكر م

وقد روى مسلم والبيهقي واللفظ له من حديث سفيان الثوري، عن عبيد، عن فضيل بن عمرو، عن 

هل تدرون : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضحك وقال: عامر الشعيب، عن أنس بن مالك قال

يا رب أمل جترين : يقول. من خماطبة العبد ربه يوم القيامة: قال. قلنا اهللا ورسوله أعلم: قال؟ مم أضحك

كفى : "فيقول اهللا: قال. فإِين ال أجيز على نفسي إال شاهداً مين: فيقول: يقول بلى قال: قال؟ من الظلم

انطقي، : فيختم اهللا على فيه ويقول ألركانه: بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبني شهوداً، قال

وقال أبو ". بعداً لكن وسحقاً فعنكَن كنت أناضل: فيقول :فتنطق بأعماله، مث خيلي بينه وبني الكالم قال

حدثنا زهري، حدثنا احلسن، حدثنا ابن هليعة، عن دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، عن رسول : يعلى

هؤالء : إِذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله، فجحد، وخاصم، فيقال: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

احلفوا : كذبوا، فيقال: أهلك، عشريتك فيقول: كذبوا، فيقال: فيقول: ليكجريانك يشهدون ع

  ".فيحلفون، مث يصمتهم اهللا، وتشهد عليهم ألسنتهم، ويدخلهم النار

وروى أمحد والبيهقي من حديث يزيد بن هارون، عن احلريري، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن 

القيامة على أفواهكم الفدام، فأول ما يتكلم من ابن آدم جتيئون يوم : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  "..فخذه وكفه
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وقال أبو بكر بن أيب الدنيا حدثنا أمحد بن الوليد بن أبان، أخربنا حممد حممد بن احلسن احملزومي، حدثين 

ابن عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي، عن ابن شهاب اهللا بن عبد العزيز الليثي، عن ابن شهاب، عن عطاء 

أول من خيتصم يوم القيامة : "زيد، عن أيب أيوب رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

الرجل وامرأته، واهللا ما يتكلم لساا، ولكن يداها، ورجالها، يشهدان عليها مبا كانت تعيب لزوجها، 

مث يدعى بأهل اِإلسراف، فما وتشهد يداه ورجاله مبا كان يوليها، مث يدعي بالرجل وخدمه مثل ذلك، 

يؤخذ منهم دوانيق، وال قراريط، ولكن حسنات هذا تدفع إىل هذا الذي ظلم، وتدفع سيئات هذا إىل 

ردوهم إىل النار، فما أدري أيدخلوها، أم : الذي ظلمه، مث يؤتى باجلبارين يف مقامع من حديد، فيقال

ها، كانَ علَى ر بك حتماً مقْضيا ثُم تنجي الَّذين اتقَوا، ونذَر وإِنْ منكُم إِالَّ وارد"؟ كما قال اهللا تعاىل

  ".الظَّالمني فيها جِثياً

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا حممد بن صاحل، واحلسن بن يعقوب، حدثنا السري بن : مث قال البيهقي

سعيد بن أيب أيوب، حدثنا حيىي بن أىب سليمان، عن سعيد  خزمية، حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقري، حدثنا

يومئذ تحدث أَخبارها بأنَ ربك : "قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية: املقربي، عن أيب هريرة، قال

  ".أَوحى لَها

على كل عبد أو أمة بكل ما  فإِن أخبارها أن تشهد: اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا؟ أتدرون ما أخبارها: قال

عمل كذا، وكذا، يف يوم كذا وكذا، فذلك أخبارها، رواه الترمذي والنسائي، : عمل على ظهرها، أن تقول

  .من حديث عبد اهللا بن املبارك عن سعيد بن أيب أيوب، وقال الترمذي حسن غريب صحيح

قدمت على رسول اهللا صلى : ه قالوروى البيهقي من حديث احلسن البصري، حدثنا خصفة عم الفرزدق، أن
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  ".فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره: "اهللا عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه اآلية

  .واهللا ال أبايل أن ال أمسع غريها، حسيب حسيب: فقال

بن عيسى، حدثنا عبد اهللا بن املبارك، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا احلسن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

أن عقبة بن مسلم حدثه، أن سيفاً حدثه، أنه دخل املدينة، فإِذا : حدثنا الوليد بن أيب الوليد، أيب عثمان املديين

هو أبو هريرة، فدنوت منه، حىت قعدت بني يديه، و: فقالوا؟ من هذا: فقال. هو برجل قد اجتمع عليه الناس

أنشدك حبق وحق إال ما حدثتين حديثاً مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حيدث الناس، وخال قلت له

ألحدثتك حديثاً حدثنيه رسول اهللا : عقلته وعلمته مث نشع أبو هريرة نشعة، فمكث طويالً، مث أفاق، مث قال

، مث نشع أبو هريرة نشعة أخرى، فمكث يف هذا البيت، ما معنا أحد غريي، وغريه؟ صلى اهللا عليه وسلم

كذلك، مث مسح وجهه، مث قال أفعل، ألحدثنك حديثاً حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا البيت، 

ما معنا، أحد غريي وغريه، مث نشع أبو هريرة نشعة شديدة، مث مال حاداً على وجهه، وأسند خده طويالً، مث 

إن اهللا تعاىل، إِذا كان يوم القيامة نزل إىل العباد ليقضي : صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : أفاق، فقال

بينهم، وكل أمة جاثية فأول من يدعى رجل القرآن، ورجل قتل يف سبيل اهللا، ورجل كثري املال، فيقول اهللا 

: قال؟ متفما عملت فيما عل: بلى، يا رب، قال: قال؟ تعاىل للقارىء، أمل علمك ما أنزلت على رسويل
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إمنا أردت أن : كذبت، ويقول اهللا تعاىل: كذبت، وتقول املالئكة: كنت أقوم أثناء الليل النهار، فيقول اهللا له

أمل أوسع عليك حىت مل أدعك : فالن قارىء، فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب املال، فيقول اهللا تعاىل: يقال

كنت أصل الرحم، وأتصدق، فيقول : قال؟ آتيتك فما عملت فيما: بلى، يا رب، قال: حتتاج إىل أحد، قال

فالن جواد، فقيل فيك ذلك، : بل أردت أن يقال: كذبت، ويقول اهللا تعاىل: كذبت، وتقول املالئكة: اهللا

أمرت باجلهاد يف سبيلك، فقاتلت حىت : فيقول؟ فيما ذا قتلت: ويؤتى بالذي قتل يف سبيل اهللا، فيقال له

فالن جريء، : بل أردت أن يقال: كذبت، ويقول اهللا تعاىل: ، وتقول املالئكةكذبت: قتلت، فيقول اهللا له

: يا أبا هريرة: مث ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ركبيت فقال: فقد قيل ذلك، قال أبو هريرة

  .أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر م النار يوم القيامة

سيفاً وكان سياقاً ملعاوية دخل على معاوية، فأخربه حبديث أيب هريرة  فأخربين عقبة أن: قال الوليد أبو عثمان

مث بكى معاوية بكاء شديداً، حىت ظننا أنه ؟ فقد فعل هؤالء هذا فكيف مبن بقي من الناس: هذا، فقال معاوية

  .صدق اهللا، ورسوله: هالك، مث أفاق، ومسح عن وجهه، وقال

وزِينتها نوف إِلَيهِم أعمالَهم فيها وهم فيها الَ يبخسونَ أولَئك الَّذين ليس لَهم يف من كَانَ يرِيد احلَياةَ الدنيا "

 ".اآلخرة إِالَّ النار، وحبِطَ ما صنعوا فيها، وباطلٌ ما كانوا يعملُونَ



 ٤١٢

كله وإن فسدت فسد سائر  الصالة أول ما حياسب عليه املرء يوم القيامة فإِن صلحت صلح عمله

  عمله

أخربنا عثمان، أخربنا حممد بن بكار بن بالل قاضي دمشق، أخربنا سعيد بن بشر، : وقال ابن أيب الدنيا

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن قتادة، عن احلسن، عن حريث بن قبيصة، عن أيب هريرة قال

ت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أول ما حياسب به الرجل صالته، فإِن صلح: "يقول

فإِن كانت له نافلة أمتت ا الفريضة، مث الفرائض ؟ انظروا هل لعبدي نافلة: مث يقول اهللا عز وجل

حسن غريب، ورواه : رواه الترمذي والنسائي من حديث مهام، عن قتادة، وقال الترمذي". كذلك

  .عن قتادة، عن احلسن، عن أيب رافع، عن أيب هريرة النسائي من حديث عمران بن داود بن العوام،

حدثنا أبو النضر، حدثنا املبارك هو ابن فضالة، عن احلسن، عن أيب هريرة أراه ذكره، : وقال اِإلمام أمحد

مل نقصت : إن العبد اململوك ليحاسب بصالته، فإِذا نقص منها قيل له: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك، : سلطت علي ملكاً شغلين عن صاليت، فيقول: بيا ر: فيقول؟ منها

حدثنا علي : وقال ابن أيب الدنيا" فيتخذ اهللا عليه احلجة: قال؟ فهال سرقت لنفسك من عملك أو عمله

ل أول ما تسأ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن اجلعد أخربنا مبارك بن فضالة، حدثنا احلسن قال

  .وهذا مرسل جيد". ؟ عنه املرأة يوم القيامة صالا، مث عن بعلها، كيف فعلت إليه

حدثنا احلسن، حدثنا أبو هريرة : حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم، حدثنا عباد بن راشد، قال: قال أمحد

مة، فتجيء جتيء األعمال يوم القيا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إذ ذاك وحنن باملدينة قال

أنا الصدقة، : يا رب: إنك على خري وجتيء الصدقة فتقول: أنا الصالة، فيقول: يا رب: الصالة فتقول

إنك على خري، مث جتيء : يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خري، وجييء الصيام فيقول: فيقول

إنك السالم وإين اِإلسالم : بيا ر: إنك على خري، مث جييء اِإلسالم، فيقول: األعمال، كل ذلك يقول اهللا

ومن يبتغ غَير اِإلسالَم ديناً فَلَن : "قال اهللا تعاىل. إنك على خري، اليوم بك آخذ، وبك أعطي: فيقول اهللا

رِيناسالْخ نم ةريف اآلخ وهو هنلَ مقْبي."  

أخربنا سلمة : نا بقية بن الوليد الكالعيأخرب: حدثنا عبده بن عبد الرحيم املروزي: وقال ابن أيب الدنيا

يؤتى باحلكام الظاملني يوم : "بن كلثوم، عن أنس بن مالك، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



 ٤١٣

أنتم خزان أرضي، ورعاة عبادي، وعندكم بغييت : القيامة، مبن قضى قبلي، ومن جييء بعدي، فيقول اهللا

أنت أرحم : الرمحة، فيقول اهللا جل جالله: فيقول؟ ى ما صنعتما محلك عل: فيقول للذي قضى قبلي

أنت أشد : غضبت لك فيقول اهللا: فيقول؟ ما محلك على ما صنعت: للذي بعدي: ويقول؟ بعبادي مين

  ".انطلقوا م، فسدوا م ركناً من أركان جهنم: فيقول اهللا؟ غضباً مين

اق بن إبراهيم، حدثنا حيىي بن سليم، عن ابن خيثمة، عن حدثنا إسح: وقال ابن أيب الدنيا رمحه اهللا تعاىل

يارسول اهللا بينما حنن جلوس إذ : ملا رجعت مهاجرة احلبشة، فقال فتية منهم: أيب الزبري، عن جابر، قال

مرت بنا عجوز من عجائزهم، حتمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفىت منهم، فجعل إحدى يديه بني 

سوف تعلم : ت على ركبتيها، وانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه، وقالتكتفيها، مث دفعها، فخر

يا غدر، إذا وضع اهللا الكرسي، ومجع األولني، واآلخرين، وتكلمت األيدي واألرجل مبا كانوا يكسبون، 

صدقت كيف : يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداً، قال

أن اهللا تعاىل :  قوم ال يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، وقد تقدم يف حديث عبد اهللا بن أنيسيقدس اهللا

أنا امللك الديان، وال ينبغي ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة وألحد : ينادي العباد يوم القيامة، فيقول

اجلنة عنده مظلمة من أهل النار عنده مظلمة، وال ألحد من أهل النار أن يدخل النار وألحد من أهل 

  .رواه أمحد، وعلقه البخاري يف صحيحه. حىت أقضيها منه، حىت اللطمة

وقال اِإلمام مالك رضي اهللا عنه، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى 

ر، وال درهم من قبل من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها، فإِنه ليس مث دينا: "اهللا عليه وسلم قال

، ورواه البخاري، "أن يؤخذ من حسناته، فإِن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه

  .ومسلم

: أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال: وروي ابن أيب الدنيا من حديث العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة

بل املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة، : ار فقالمن ال درهم له وال دين: قالوا؟ أتدرون من املفلس"

وصيام، وزكاة ويأيت قد شتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيقتضي هذا من حسناته، 

وهذا من حسناته، فإِن فنيت حسناته من قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، مث طرح 



 ٤١٤

  ".يف النار

حدثنا الوليد بن شجاع اليشكري، أنبأنا القاسم بن مالك املزين، عن ليث، عن جماهد، : أيب الدنياوقال ابن 

ال متوتن وعليك دين، فإِنه ليس مث دينار، وال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر، قال

خرين، عن ابن عمر مرفوعاً ، وروي من وجهني آ"درهم، إمنا هي احلسنات جزاء جبزاء، وال يظلم ربك أحداً

 .مثله

  االقتصاص من الظاملني يوم القيامة 

حدثنا ابن أيب شيبة، أخربنا بكر بن يونس بن بكري، عن موسى بن علي بن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

يامة إنه ليأيت العبد يوم الق: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رباح، عن حممد بن املنكدر، عن جابر قال

يا رب ظلمين هذا، فيؤخذ من حسنانه، فيجعل يف حسنات الذي : وقد سرته حسناته، فيجيء الرجل فيقول

سأله، فما يزال كذلك حىت ما يبقى له حسنة، فإذا جاء من يسأله نظر إىل سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل، 

  ".فال يزال يستويف منه حىت يدخل النار

  لعباد يقتص ا حتماً يوم القيامة الشرك باهللا ال يغفر ومظامل ا



 ٤١٥

حدثنا يزيد، حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا أبو عمران اجلوين، عن يزيد بن ناموس، عن : وقال اِإلمام أمحد

ديوان ال يعبأ اهللا به شيئاً، : الدواوين عند اهللا ثالثة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عائشة قالت

  ".يئاً، وديوان ال يغفره اهللا، فأما الديوان الذي ال يغفره اهللا فالشركوديوان ال يترك اهللا منه ش

  ".إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة: "قال اهللا تعاىل

وأما الديوان الذي ال يعبأ اهللا به شيئاً، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبني ربه، من صوم يوم تركه، أو صالة 

، ويتجاوز إن شاء اهللا، وأما الديوان الذي ال يترك اهللا منه شيئاً، فظلم العباد بعضهم تركها، فإن اهللا يغفر ذلك

  ".بعضاً، القصاص ال حمالة

فظلم ال : الظلم ثالثة: وروى البيهقي من طريق زائدة، عن أيب الزناد، عن زياد النمريي، عن أنس، مرفوعاً

فيما بينهم، وبني رم، وظلم ال يترك اهللا منه شيئاً وهو يغفره اهللا، وهو الشرك، وظلم يغفره، وهو ظلم العباد 

ظلم العباد بعضهم بعضاً، حىت يدين بعضهم من بعض، مث ساقه من طريق يزيد الرقاش، عن أنس، مرفوعاً 

  .بنحوه، وكال الطريقني ضعيف

  القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء إال األمانة 



 ٤١٦

عبد اهللا متيم بن املنتصر، أخربنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن حدثنا أبو : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

: األعمش، عن عبد اهللا بن السائب، عن زاذان، عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ا أىن ي: أد أمانتك، فيقول: يؤتى بصاحب األمانة فيقال له: القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء إال األمانة قال"

اذهبوا به إىل اهلاوية، فيذهب به إليها، فيهوى، حىت ينتهي إىل قعرها، فيجدها : فيقال؟ رب وقد ذهبت الدنيا

هناك كهيئتها فيحملها، فيضعها على عاتقه، فيصعد ا يف نار جهنم، حىت إذا رأى أنه قد خرج، زلت، 

  ".فهوت فهوى يف أثرها أبد األبدين

مانة يف الصوم، واألمانة يف الوضوء، واألمانة يف احلديث، وأشد ذلك الودائع، واألمانة يف الصالة، واأل: قال

  .صدق: قال؟ أال تسمع إىل ما يقول أخوك عبد اهللا: فلقيت الرباء فقلت: قال

وحدثنا عباد العامري، عن زاذان، عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله، ومل يذكر : قال شريك

  .ومل يروه أمحد وال من الستة أحد... الة، واألمانة يف كل شيء، إسناده جيداألمانة يف الص

يا رسول اهللا أرأيت إن قتلت يف : أن رجالً قال: "وله شاهد من احلديث الذي رواه مسلمٍ ، عن أيب سعيد

  ".نعم إال الدين: قال؟ سبيل اهللا، صابراً، حمتسباً، مقبالً، غري مدبر، أيكفر اهللا عين خطاياي

حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا حممد بن عبيد، أخربنا حممد بن عمر، عنيحىي بن عبد : وقال ابن أيب الدنيا



 ٤١٧

إنك ميت وإِنهم ميتونَ ثُم إنكُم يوم الْقيامة عند : "الرمحن بن حاطب، عن عبد اهللا بن الزبري قال ملا نزلت

  ".ربكُم تختصمونَ

نعم، ليكررن عليكم، : قال؟ يا رسول اهللا أيكرر علينا ما يكون بيننا يف الدنيا من خواص الذنوب: بريقال الز

  .واهللا إن األمر لشديد: حىت تؤدوا إىل كل ذي حق حقه، فقال الزبري

حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا إسحاق بن سليمان، أخربنا أبو سنان، عن عبد اهللا بن : وقال ابن أيب الدنيا

األمم جاثون للحساب، فهم يومئذ أشد تعلقاً بعضهم : ائب، عن زاذان، عن عبد اهللا بن مسعود قالالس

ببعض منهم يف الدنيا، األب بابنه، واالبن بأبيه، واألخت بأختها، والزوج بامرأته، واملرأة بزوجها، مث تال عبد 

  ".فَالَ أنساب بينهم يومئذ والَ يتساءلُونَ: "اهللا

حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبيد بن مسلمة، عن ليث، عن نافع، عن عمر، : وقال احلافظ أبو بكر البزار

يؤتى باملليك واململوك، والزوج والزوجة، فيحاسب املليك واململوك : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".والزوج والزوجة، حىت يقال خطبت فالنة مع خطاب، فزوجتكها وتركتهم

حدثين عمرو بن حيان موىل بين متيم، حدثنا عبدة بن محيد، عن إبراهيم ابن مسلم، عن : وقال ابن أيب الدنيا

إن اهللا يدعو العبد يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب األحوص، عن عبد اهللا بن مسعود قال



 ٤١٨

بعد، وقلت زوجين فالنة ويسميها بامسها  القيامة، فيذكره ويعد دعوتين يوم كذا وكذا حىت يعد عليه فيما

  ".فزوجناكها

  .وروى من حديث ليث بن سليم، عن أيب برذة، عن عبد اهللا بن سالم، مرفوعاً بنحوه

أخربنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثين الفضل بن عيسى، حدثنا : وقال ابن أيب الدنيا

إن العار ليلزم العبد يوم القيامة حىت : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: حممد بن املنكدر، عن جابر قال

 ".ِإلرسالك يب اىل النار، أيسر علي مما ألقى، واهللا إنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب: يقول

  يسأل العبد عن النعيم يوم القيامة 

  ".مثَّ لَتسألُن يومئذ عن النعيم: "قال تعاىل

حيح، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أكل هو وأصحابه يف حديقة أيب اهليثم بن املنهال من ويف الص

" هذا من النعيم الذي تسألون عنه: "تلك الشاة اليت ذحبت له، وأكلوا من الرطب، وشربوا من ذلك املاء، قال

  .أي عن القيام بشكره، وماذا عملتم يف مقابلة ذلك

  ".آدموا طعامكم بذكر اهللا وبالصالة، وال تناموا عليه فتقسوا قلوبكم: "كما ورد يف احلديت



 ٤١٩

حدثنا يوسف بن موسى، أخربنا وكيع، عن سفيان، عن األعمش، عن ثابت، أن رجالً : وقال ابن أيب الدنيا

اللهم آنس وحشيت، وارحم غربيت، وارزقين جليساً صاحلاً، فسمعه أبو الدرداء : دخل مسجد دمشق، فقال

فمنهم ظامل : "لئن قلت صادقاً ألنا أسعد مبا قلت منك، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال

الظامل الذي يؤخذ منه يف مقامه ذلك، وذلك احلزن والغم، ومنهم مقتصد، حياسب حساباً يسرياً، : لنفسه قال

يدخل بغري حساب وكم وستأيت األحاديث فيمن " يدخل اجلنة بغري حساب: ومنهم سابق باخلريات قال

  .عدم

  حديث فيه أن اهللا تعاىل يصاحل عن عبده الذي له عناية ممن ظلمه، مبا يريه من قصور اجلنة ونعيمها 

حدثنا جماهد بن موسى، حدثنا عبد اهللا بن بكري، حدثنا عباد احلنطي، عن سعيد بن أنس، : قال أبو يعلى

. لم جالس، إذ رأيناه ضحك حىت بدت ثناياه، فقال عمربينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: عن أنس قال

رجالن من أميت، جثوا بني يدي اهللا عز وجل، رب : فقال. ما أضحكك يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي

أعط أخاك مظلمته، . قال اهللا تعاىل. يا رب خذ يل مظلميت من أخي: العزة، تبارك وتعاىل، فقال أحدمها

مل يبق من حسناته . كيف تصنع بأخيك: قال اهللا تعاىل للطالب. شيء يارب مل يبق من حسنايت: قال

وفاضت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبكاء، . قال. يا رب فليحمل عين من أوزاري: قال. شيء

ارفع : إن ذلك ليوم عظيم، يوم حيتاج الناس إىل أن يتحمل عنهم من أوزارهم، فقال اهللا للطالب: مث قال

يا رب أرى مدائن من فضة، وقصوراً من ذهب، مكللة : نظر يف اجلنان، فرفع رأسه فقالبصرك فا

يا رب ومن . هذا ملن أعطى الثمن، قال: قال؟ ألي شهيد هذا؟ ألي صديق هذا؟ باللؤلؤ، ألي نيب هذا

. يا رب فإين قد عفوت عنه: قال. تعفو عن أخيك: قال؟ ماذا يا رب: قال. أنت متلكه: قال؟ ميلك ذلك



 ٤٢٠

فإن اهللا : "خذ بيد أخيك، فأدخله اجلنة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك: قال اهللا تعاىل

  ".يصاحل بني املؤمنني يوم القيامة

  .إسناد غريب، وسياق غريب، ومعىن حسن عجيب، وقد رواه البيهقي من حديث عبد اهللا بن أيب بكر به

س، عن أبيه يف املظامل، ال يتابع عليه، مث أورده البيهقي من حديث سعيد بن أن: وحكى البخاري أنه قال

  .طريق زياد بن ميمون البصري، عن أنس مرفوعاً بنحوه، وفيه نظر أيضاً

من أخذ : "وقد يستشهد له مبا رواه البخاري يف صحيحه، من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".خذها يريد إتالفها أتلفه اهللاأموال الناس يريد أداءها، أدى اهللا عنه، ومن أ

وقد روى أبو داود الطيالسي، عن عبد القاهر بن السري، ورواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، من 

حديثه عن ابن لكنانة بن العباس بن مرداس، عن أبيه، عن جده عباس بن مرداس، أن رسول اهللا صلى اهللا 

إين قد فعلت، إال ظلم : لرمحة، فأكثر الدعاء، فأ اجابه اهللاعليه وسلم دعا عشية عرفة ألمته باملغفرة وا

يا رب، إنك قادر أن تثبت ملظلوم خرياً من ظلمه، وتغفر هلذا الظامل، فلم جيبه تلك : بعضهم بعضاً، فقال

إين قد غفرت هلم، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا : العشية، فلما كان غداة املزدلفة، أعاد الدعاء، فأجابه اهللا

؟ تبسمت يف ساعة مل تكن تبسم فيها: "يا رسول اهللا صلى اهللا عليك: يه وسلم، فقال له بعض أصحابهعل

تبسمت من عدو اهللا إبليس، إنه ملا علم أن اهللا استجاب يل يف أميت، أهوى يدعو بالويل، والثبور، : فقال

  ".وحيثو التراب على رأسه

ذاب ميسهم، وحيتمل أن يكون خاصاً ببعض الناس، وهذا الغفران حيتمل أن يكون بعد ع: قال البيهقي

  .وحيتمل أن يكون عاماً يف كل أحد

حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا أبو عمران اجلوين، عن قيس بن زيد أو زيد بن : وقال أبو داود الطيالسي

قيس، عن قاضي املصرين شريح، عن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فيم ؟ فيم أضعت حقوق الناس: يا ابن آدم: إن اهللا يدعو صاحب الدين يوم القيامة، فيقول: "سلم قالو

أنا أحق من قضى عنك اليوم، فتربح : يا رب مل أفسد، ولكنين أصبت، فيقول: فيقول؟ اذهبت أمواهلم

  ".حسناته على سيئاته فيؤمر إىل اجلنة

: لى اهللا عليه وسلم يف الرجل الذي يقول اهللا تعاىلوثبت يف صحيح مسلم، عن أيب ذر، عن النيب ص

ال، وهو مشفق : فيقول؟ هل تنكر من هذا شيئاً: أعرضوا عليه صغار ذنوبه، واتركوا كبارها، فيقال له

يا رب إِين : إنا قد بدلناك مكان كل سيئة حسنة فأقول: من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقول اهللا تعاىل



 ٤٢١

  .وضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه: قال؟ راها هناقد عملت ذنوباً ال أ

يدين اهللا العبد يوم القيامة، حىت يضع عليه كنفه : وتقدم يف حديث عبد اهللا بن عمر يف حديث النجوى

ويقرره بذنوبه، حىت إذا ظن أنه قد هلك، قال سترا عليك يف الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطي 

  .حسناته بيمينهكبار 

أخربنا  حدثنا سيار بن حامت، أخربنا جعفر بن سليمان، : حدثنا هارون بن عبد اهللا: وقال ابن أيب الدنيا

يدين اهللا العبد يوم القيامة، فيضع عليه كنفه فيستره من اخلالئق : "أبو عمران اجلوين، عن أيب هريرة قال

قرأ يا ابن آدم كتابك، فيمر باحلسنة فيسر ا قبله، فيقول ا: كلها، ويدفع إليه كتابه يف ذلك الستر، فيقول

فيخر ساجداً : قال. إين قد تقبلتها: نعم، يا رب أعرف، فيقول: فيقول؟ أتعرف يا عبدي: اهللا تعاىل له

فيقول ارفع رأسك، وعد إىل كتابك، فيمر بالسيئة فيسود هلا وجهه، وحيزن ا قلبه، وترتعد منها : قال

نعم يا : فيقول؟ أتعرف يا عبدي: ذه من احلياء من ربه ما ال يعلمه غريه، فيقول اهللا تعاىلفرائصه، ويأخ

رب أعرف، فيقول فإِين قد غفرا لك، فال يزال بني حسنة تقبل فيسجد، وسيئة تغفر فيسجد، ال يرى 

 يعص اهللا قط طوىب هلذا العبد الذي مل: اخلالئق منه إال ذاك السجود، حىت ينادي اخلالئق بعضها بعضاً

  ".وال يدرون ما قد لقي فيما بينه وبني اهللا تعاىل مما قد وقف عليه

حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عثمان بن أيب : وقال ابن أيب الدنيا، وقال ابن أيب ياسر، عمار بن نصر

إقرأ : فيقال لهمن أويت كتابه بيمينه أتى بكتاب يف باطنه سيئاته، وظاهره حسناته، : العاتكة أو غريه قال

هذه سيئاتك، وقد سترا : كتابك فيقرأ باطنه فيساء مبا فيه من سيئاته، حىت إذا أتى على آخرها قرأ فيه

عليك يف الدنيا، وغفرا لك اليوم، ويغبطه األشهاد، أو قال أهل اجلمع، مبا يقرأون يف ظاهر كتابه من 

ما يف ظاهره، فيحول اهللا ما كان يف باطنه من  سعد هذا، مث يؤمر بتحويله وقراءة: حسناته، ويقولون

هذه حسناتك، وقد : سيئاته، فيجعلها اهللا حسنات، ويقرأ حسناته، حىت يأيت على آخرها، مث يقول

  ".هاؤم اقْرُءوا كتابِيه إني ظَننت أني مالَق حسابِيه: "قبلتها، فعند ذلك يقول ألهل اجلمع

اقرأ كتابك، فيقرأ كتابه، يف باطنه حسناته، : وراء ظهره، يأخذه بشماله، يقال له ومن أويت كتابه: قال

هذه : هلك هذا، فإذا أتى على آخر حسناته، قيل: ويف ظاهره سيئاته، فيقرؤه أهل اجلمع، ويقولون

 حسناتك، وقد رددا عليك، ويؤمر بتحويله، ويقرأ سيئاته حىت يأيت على آخرها، فعند ذلك يقول ألهل

  ".يا لَيتنِي لَم أوت كتابِيه ولَم أدرِ ما حسابِيه يا لَيتها كَانت الْقَاضيةَ ما أَغنى عني ماليه: "اجلمع

قال رسول اهللا : حدثنا علي بن اجلعد، حدثنا املبارك بن فضالة، عن احلسن، قال: وقال ابن أيب الدنيا



 ٤٢٢

أين ما : ى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج والبذج ولد الشاة، فيقول له ربهيؤت: "صلى اهللا عليه وسلم

ما : يا رب مجعته ومثرته، وتركته أكثر ما يكون فيقول: فيقول؟ أين ما أعطيتك؟ أين ما ملكتك؟ خولتك

  ".فينظر فال يرى قدم شيئاً، فليس يراجع اهللا بعده؟ قدمت فيه

اهللا بن عثمان، حدثنا ابن املبارك، حدثنا إمساعيل بن مسلم، عن وحدثين محزة بن العباس، أنبأنا عبد 

يا رب : احلسن، وقتادة، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه فيقول

ارجعين آتك به كله، فإذا أعيد مل يقدم شيئاً فيمضي به إىل النار، مث ساقه من طريق يزيد الرقاشي، عن 

ولَقَد جِئْتمونا فرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ : "صلى اهللا عليه وسلم بنحوه، وقد قال اهللا تعاىل أنس عن النيب

ورِكُماَء ظُهرو لَناكموا خم مكْترتو ةرم."  

 مايل، وهل لك من مالك إال: يقول ابن آدم: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ويف الصحيح ملسلم

ما أكلت فأفنيت، أو لبست، فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، 

  ".يقُولُ أَهلَكْت ماالً لُبداً أَيحسب أن لَّم يره أَحد: "وقال اهللا تعاىل

ليث  حدثنا شريح بن يونس، حدثنا سيف بن حممد، ابن أخت سفيان الثوري، عن: وقال ابن أيب الدنيا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن أيب سليم، عن عدي بن عدي، عن الصناحبي، عن معاذ بن جبل، قال

وعن جسده، فيم ؟ عن عمره، فيم أفناه: ال تزول قدما العبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع: "وسلم

. قدم عن ابن مسعود حنوهوقد ت؟ وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ وعن علمه، ما عمل فيه؟ أباله

  .وروي عن أيب ذر قريب منه، واهللا أعلم

حدثنا سريج بن يونس، حدثنا الوليد بن مسلم، عن املنصور بن عتيق عن مكحول، : وقال ابن أيب الدنيا

علمت : يا غرمي يا أبا الدرداء، كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

فماذا كان عذرك : جهلت، قيل: وإن قلت؟ ماذا عملت فيما علمت: علمت فيقول: فإن قلت؟ هلتأو ج

 .وقد روي من وجه آخر موقوف على أيب الدرداء فاهللا أعلم". أال تعلمت؟ فيما جهلت

  فصل 



 ٤٢٣

 قال رسول اهللا: باب يدعى الناس بآبائهم، مث أورد حديث عبد اهللا بن عمر، قال: قال البخاري رمحه اهللا

  ".هذه غدرة فالن ابن فالن: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه فيقال: "صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا هشيم، عن داود بن عمرو، . حدثنا علي بن اجلعد، وحممد بن بكار، قاال: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

إنكم تدعون يوم : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن أيب زكريا، عن أيب الدرداء، قال

  ".القيامة بأمسائكم، وأمساء آبائكم، فحسنوا أمساءكم

: حدثنا علي بن املنذر، حدثنا حممد بن فضيل، حدثين أيب، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال: وقال البزار

يف هذا قطعت يدي، : تلقى األرض أفالذ كبدها، فيمر السارق، فيقول: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف هذا قطعت رمحي مث يدعونه فال : يف هذا قتلت، وجييء القاطع الرحم، فيقول: وجييء القاتل، فيقول

  ".يأخذون منه شياً

  فصل 

إِميانِكُم، فَذُوقُوا  يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، فَأَما الَّذين اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد: "قال اهللاّ تعاىل

  ".الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرون وأَما الَّذين ابيضت وجوههم فَفي رحمة اللّه هم فيها خالدونَ



 ٤٢٤

  ".يفْعلَ بِها فَاقرةوجوه يومئذ ناضرة إِىل ربها ناظرةٌ، ووجوه يومئذ باسرةٌ تظُن أَنْ : "وقال تعاىل

م وجوه يومئذ مسفرة ضاحكَة مستبشرةٌ ووجوه يومئد علَيها غَبرةٌ قي ترهقُها قَترة أولَئك ه: "وقال تعاىل

  ".الكَفَرةُ الفَجرةً

ق وجوههم قَتر والَ ذلَّة أولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها للذين أَحسنوا احلسنى وزِيادةٌ، والَ يره: "وقال تعاىل

نم اللَّه نم ملَّةٌ ما لَهذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياُء سزج ئَاتيوا السبكَس ينالَّذونَ ودالخ تيا أغشممٍ، كَأَناصع 

نطَعاً مق موههجونَ ودالا خيهف مه ارالن ابحأَص كماً أولَئظْلل ماللَّي."  

حدثنا عبيد اهللا بن : حدثنا حممد بن معمر، وحممد بن عثمان، ابن كرامة، قاال: وقال احلافظ أبو بكر البزار

يوم : "قوله تعاىلموسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

يالً وظْلَمونَ فَتالَ يو مهابتقرءونَ كي كفَأولَئ مينهبِي هابتأويتَ ك نفَم ،هِماماس بإِمو كلَّ أنعدكَانَ يف هذه ن نم

  ".أعمى فَهو يف اآلخرة أعمى وأضلُّ سبِيالً

د له يف جسده، ويبيض وجهه وجيعل على رأسه تاج من لؤلؤ، يدعى آخرهم فيعطى كتابه بيمينه، ومي: قال

: اللهم ائتنا ذا، وبارك لنا يف هذا، فيأتيهم، فيقول: يتألأل، فينطلق إىل أصحابه، فريونه من بعيد، فيقولون

أبشروا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا، وأما الكافر فيسود وجهه، وميد له يف جسمه، فرياه أصحابه، 



 ٤٢٥

أبعدكم : اللهم أخزه، فيقول: نعوذ باهللا من هذا، من شر هذا، اللهم ال تأتنا به، فيأتيهم، فيقولون: فيقولون

ال نعرفه إال ذا اِإلسناد، ورواه أبو بكر بن أيب الدنيا، عن : اهللا، فإِن لكل رجل منكم مثل هذا، مث قال

  .العباس بن حممد، بن عبيد اهللا، بن موسى، العبسي به

خذوه فغلوه، : إذا قال اهللا تعاىل للعبد: عن بعض السلف، وهو احلسن البصري، أنه قال: الدنيا وروى ابن أيب

ابتدره سبعون ألف ملك، فتسلسل السلسلة من فيه، فتخرج من دبره، وينظم يف سلسلة كما ينظم اخلرز يف 

  .ر، مث يعاد غضاً طرياًاخليط، ويغمس يف النار، غمسة، فيخرج عظاماً، فيقع، مث تسجر تلك العظام يف النا

ال : خذوه، ابتدره أكثر من ربيعة ومضر، وعن معتمر بن سليمان، عنأبيه، أنه قال: إذا قال اهللا: وقال بعضهم

 ! ؟كيف أرمحك، ومل يرمحك أرحم الرامحني: فيقول؟ ما ترمحين: يبقى شيء إال ذمه، فيقول

  فصل 

  : قال ابن ماجه يف كتاب الرقائق من سننه

  من رمحة اهللا تعاىل يوم القيامةما يرجى 



 ٤٢٦

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا هارون، حدثنا عبد امللك بن عطاء، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا 

إن هللا مائة رمحة، أنزل منها واحدة بني مجيع اخللق، فبها يترامحون وا تعطف الوحوش : "عليه وسلم قال

  ".محة، يرحم ا عباده يوم القيامةعلى أوالدها، وأخر تسعة وتسعني ر

عن حممد بن عبد اهللا بن منري، عن أبيه، عن عبد امللك بن أيب سليمان، عن عطاء ابن أيب رباح، : ورواه مسلم

  .عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

إن : "اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن أىب هريرة، قال: وقال البخاري

اهللا خلق الرمحة يوم خلقها مائة رمحة فأمسك عنده تسعة وتسعني رمحة، وأرسل يف خلقه كلهم رمحة 

واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند اهللا من الرمحة مل ييأس من اجلنة، ولو يعلم املؤمن بكل الذي عند اهللا 

  .البخاري عن هذا الوجهانفرد به ". من العذاب مل يأمن من النار

حدثنا أبو معاوية، عن األعمش عن أيب صاحل عن : حدثنا أبو كريب، وأمحد بن سنان، قاال: مث قال ابن ماجه

خلق اهللا عز وجل يوم خلق السموات واألرض مائة "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب سعيد، قال

الدة على ولدها، والبهائم بعضها على بعض، والطري، رمحة، فجعل يف األرض منها رمحة، فبها تعطف الو

، انفرد به، وهو على شرط "وأخر تسعة وتسعني إىل يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها ذه الرمحة



 ٤٢٧

إن رمحيت تغلب : أن اهللا كتب كتاباً يوم خلق السموات واألرض: الصحيحني، وورد من طرق عن أيب هريرة

  .فهو موضوع عنده فوق العرش: قت غضيب، ويف روايةغضيب، ويف رواية سب

  ".كَتب ربكم علَى نفِْسه الرحمةَ: "وقد قال اّهللا تعاىل

  ".يؤمنونَ. ورحمتي وسعت كُلّ شيٍء فَسسأكْتبها للّذين يتقُونَ، ويؤتونَ الزكاةَ، والذين هم بآياتنا: "وقال

أن يعبدوه وال يشركوا به ؟ أتدري ما حق اهللا على عباده: ماجه حديث ابن أيب مليكة، عن معاذ مث أورد ابن

أن ال يعذم، وهو ثابت يف صحيح ؟ أتدري ما حق العباد على اهللا إذا هم فعلوا ذلك. شيئاً، مث قال

  .البخاري، من طريق األسود بن هالل، وأنس بن مالك، عن معاذ

أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا زيد بن احلباب، حدثنا سهيل بن عبد اهللا أخو حزم حدثنا : وقال ابن ماجه

هو أهلُ : "القطيعي، حدثنا ثابت البناين، عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تال هذه اآلية

ةرفغلُ الْمأَهى وقْوالت."  

ل معي إله آخر، فمن اتقى أن جيعل معي إهلاً آخر فأنا أهل أن أنا أهل أن أتقى، فال جيع: "مث قال اهللا تعاىل

  ".أغفر له

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إبراهيم بن أعني، حدثنا امساعيل بن حيىي الشيباين، عن عبد : مث قال ابن ماجه



 ٤٢٨

اته فمر كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض غزو: "اهللا بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر، قال

وامرأة حتصب تنورها، ومعها ابن هلا، فإذا ارتفع وهج التنور : حنن املسلمون: فقالوا؟ من القوم: بقوم، فقال

بأيب أنت وأمي، أليس : قالت: نعم: قال؟ أنت رسول اهللا: جنت به، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

فأتى بأطباق . بلى: قال. حم بعباده من األم بولدهاأو ليس اهللا أر: قالت. بلى: قال؟ اهللا بأرحم الرامحني

  .واحلديث بتمامه وهو غريب جداً". اجلوز والسكر، فنثر، فجعل خياطفهم، وخياطفونه

  طريق أخرى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

وقال أمحد بن شبيب بن سعيد احلنطي، حدثنا أيب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد : قال البخاري

يرد علي يوم القيامة : "يب، عن أيب هريرة، أنه كان حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالبن املس

إنك ال تعلم ما أحدثوا بعدك، : يا رب أصحايب، فيقول: رهط من أصحايب، فيجعلون عن احلوض، فأقول

  ".إم ارتدوا على أعقام القهقرى

: وقال عقيل" فيحملون"لنيب صلى اهللا عليه وسلم عن الزهري، كان أبو هريرة حيدث عن ا: قال شعيب

عن أيب هريرة، عن حممد بن علي، عن عبد اهللا بن أيب رافع، عن أيب هريرة، عن : وقال الزبيدي" فيجلون"

النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذا كله تعليق ومل أر أحداً أسنده بشيء من هذا الوجه، عن أيب هريرة، إال أن 

حدثنا أمحد بن صاحل، حدثنا ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن ابن : هذاالبخاري قال بعد 



 ٤٢٩

إنك ال تدري ما أجدثوا بعدك، إم : يا رب أصحايب، فيقول: فأقول: فيجلون عنه: املسيب، أنه كان حيدث

  .ارتدوا على أدبارهم القهقرى

حرب، عن محاد بن زيد، عن كلثوم إمام  عن سليمان بن: حدثين يعقوب بن عبيد وغريه: وقال ابن أيب الدنيا

كأين بكم صادرين عن : مسجد قشري، عن الفضل بن عيسى، عن حممد بن املنكدر، عن أيب هريرة، قال

: فيقوال؟ أشربت: نعم، ويلقى الرجل الرجل فيقول: فيقول؟ أشربت: احلوض، يلقى الرجل الرجل، فيقول

 .ال، واعطشاه

  هللا عنهما رواية أمساء بنت أيب بكر رضي ا

حدثنا سعيد بن أيب مرمي، عن نافع، عن ابن عمر، حدثين ابن أيب مليكة، عن أمساء بنت أيب : قال البخاري

إين على احلوض، حىت أنظر من يرد منكم علي، : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بكر الصديق، قالت

واهللا ما ؟ هل شعرت مبا عملوا بعدك: فيقال؟ يا رب، هؤالء مين ومن أميت: وسيؤخذ أناس دوين، فأقول

  .اللهم إنا نعوذ بك: فكان ابن أيب مليكة يقول". برحوا يرجعون على أعقام

إن األم ال تلقي ولدها يف النار، فأكب رسول صلى اهللا عليه وسلم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



 ٤٣٠

عباده إال املارد املتمرد، الذي يتمرد على اهللا، إن اهللا عز وجل ال يعذب من : يبكي مث رفع رأسه إلينا، فقال

  .إسناده فيه ضعف، وسياقه فيه غرابة". ويأىب أن يقول ال إله اهللا

فَالَ صدق والَ صلّى، ولكن : "وقال. الليل" الَ يصالَها إِالَّ األشقَى، الَّذي كًذّب وتولَّى: "وقد قال تعاىل

  .امةالقي" كًذّب وتولَّى

  اللّه عز وجل أرحم بعباده من املرضعة بوليدها 

حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا أبو غسان، حدثين زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر : وقد قال البخاري

قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم سيب، فإذا امرأة من السيب قد حتلب : بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال

أترون : " جدت صبياً يف السيب أخذته، فأرضعته، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمثديها، تسعى، فإذا و

". اهللا أرحم بعباده من هذه بولدها: ال، وهي ال تقدر أن تطرحه، فقال: قلنا؟ هذه طارحة ولدها يف النار

 ورواه مسلم، عن حسن احللواين، وحممد بن سهل بن عسكر، كالمها عن سعيد بن أيب مرمي، عن أيب

  ".واهللا هللا أرحم بعباده من هذه بولدها: "غسان حممد بن مطرف به، ويف رواية

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا عمرو بن هاشم، حدثنا ابن هليعة، عن عبد : مث قال ابن ماجه

ل النار ال يدخ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا بن سعيد، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة قال

إسناد هذا " من مل يعمل هللا بطاعة، ومل يترك له معصية: قال؟ ومن الشقي: يا رسول اهللا: إال شقي، قيل

  .ضعف

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف صحيح مسلم من حديث أيب بردة بن أيب موسى، عن أبيه، قال

  ".هذا فكاكك من النار: يقالإذا كان يوم القيامة دفع إىل كل مسلم يهودي، أو نصراين، ف: "وسلم

فاستحلف عمر : قال" ال ميوت رجل مسلم إال أدخل اهللا مكانه اىل النار يهودياً أو نصرانياً: "ويف رواية

بن عبد العزيز أبا بردة باهللا الذي ال إله إال هو ثالث مرات أن أباه حدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 



 ٤٣١

جييء ناس من : "م أيضاً، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمملسل: فحلف له، ويف رواية: وسلم قال

  ".املسلمني يوم القيامة بذنوب أمثال اجلبال، فيغفرها اهللا هلم، وضعها على اليهود والنصارى

: حدثنا جبارة بن املغلس، حدثنا عبد األعلى بن أيب املساور، عن أيب بردة، عن أبيه قال: وقال ابن ماجه

إذا مجع اهللا اخلالئق يوم القيامة أذن ألمة حممد يف السجود، : "ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل

  ".ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلنا عدوكم فداءكم من النار: فيسجدون طويالً، مث يقول

حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا سعد أبو عيدان الشيباين، : وقال الطرباين

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن سليمان، عن إبراهيم، عن صلة بن زغر، عن حذيفة، قال عن محاد

والذي نفسي بيده ليدخلن اجلنة الفاجر يف دينه، األمحق يف مغيشته، والذي نفسي بيده ليدخلن اجلنة الذي "

 ".طاول هلا إبليس رجاء أن تصيبه قد حمشته النار بذنبه، والذي نفسي بيده ليغفرن اهللا يوم القيامة مغفرة يت

  ذكر من يدخل الْجنة من هذه األمة بغري حساب 

حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حصني، وحدثنا أسيد بن زيد، حدثنا : البخاري! قال

عليه  قال النيب صلى اهللا: حدثين ابن عباس قال: كنت عند سعيد بن جبري فقال: هشيم عن حصني قال

عرضت علي األمم، فأجد النيب مير معه األمة، والنيب مير معه النفر، والنيب معه العشرة، والنيب معه : "وسلم

هؤالء أمتك، وهؤالء سبعون ألفاً قدامهم، ال : اخلمسة، والنيب مير وحده، فنظرت، فإذا سواد كثري، فقال قائل

كتوون، وال يسترقون، وال يتطريون، وعلى رم كانوا ال ي: قال؟ ومل: حساب عليهم، وال عقاب، قلت



 ٤٣٢

مث قال رجل : اللهم اجعله منهم: ادع اهللا أن جيعلين منهم قال: يتوكلون، فقام إليه عكاشة بن حمصن فقال

ورواه مسلم، عن سعيد بن منصور، عن ". سبقك ا عكاشة: فقال: ادع اهللا أن جيعلين منهم: آخر، فقال

ن هذا مث أورد البخاري، ومسلم أيضاً من طريق يونس، عن الزهري، عن هشيم به بنحوه وهو أطول م

ادع : مث قام رجل من األنصار فقال: "سعيد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه وقال فيه

  " سبقك ا عكاشة: فقال: اللّه أن جيعلين منهم

  حديث آخر 

حدثنا زهري بن حممد، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب  حدثنا حيىي بن أيب بكر،: وقال اِإلمام أمحد

سألت ريب عز وجل، فوعدين أن يدخل من أميت سبعني : "هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إن مل يكن : أي رب: ألفاً على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت فزادين مع كل ألف سبعني ألفاً، فقلت

  ".إذا أكملهم لك من األعراب: قال؟ أميتهؤالء مهاجري 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن زياد املخزومي، عن أيب هريرة قال: حدثنا يزيد إمساعيل: قال أمحد

حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة، أول زمرة من أميت تدخل اجلنة سبعون ألفاً، ال حساب عليهم، صورة "



 ٤٣٣

لقمر ليلة البدر، مث الذين يلوم على أشد ضوء كوكب من السماء، مث هم بعد كل رجل منهم على صورة ا

  ".ذلك منازل

مث رواه أمحد عن حسن، عن ابن هليعة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحو ما تقدم، وكذا 

  .يترواه أمحد، عن ابن مهدي، عن محاد بن سلمة، عن حممد بن زياد عن أيب أمامة كما سيأ

  حديث آخر 

حدثين أبو حازم، عن سهل ابن سعد، : حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا أبو غسان قال: مث قال البخاري

شك يف -ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفاً، أو سبعمائة ألف، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

خرهم اجلنة، ووجوههم على ضوء القمر ليلة متماسكني آخذاً بعضهم ببعض، حىت يدخل أوهلم وآ -إحدامها

  .وقد رواه البخاري، ومسلم عن قتيبة، عن عبد العزيز بن أيب حازم، به". البدر

  حديث آخر 

حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا املسعودي، حدثين بكري بن األخنس، عن رجل، عن أيب . وقال اِإلمام أمحد

أعطيت سبعني ألفَاً يدخلون اجلنة بغري حساب، : "عليه وسلمقال رسول اللّه صلى اهللا : بكر الصديق قال



 ٤٣٤

وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوم على قلب رجل واحد، فاستزدت ريب عز وجل، فزادين مجع كل واحد 

  .فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى، ومضيت فأتيت البوادي: وقال أبو بكر". سبعني ألفاً

  طريق آخر 

أن رسول اهللا صلى . "عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود: حدثنا محاد: الصمدحدثنا عبد : وقال أمحد

فأعجبته كثرم، قد مألوا السهل واجلبل، . اهللا عليه وسلم أري األمم يف النوم، فمرت عليه أمته، قال

إن لك مع هؤالء سبعني ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب هم الذين ال يكتوون، وال : فقيل يل. قال

ادع اهللا أن جيعلين : يا رسول اهللا: ن، وال يتطريون، وعلى رم يتوكلون، فقال عكاشة بن حمصنيسترقو

ادع اهللا أن جيعلين منهم، : يا رسول اهللا: اللهم اجعله منهم، فقام رجل آخر من األنصار فقال: منهم، قال

  .على شرط مسلمهذا عندي : قال احلافظ الضياء". سبقك ا عكاشة: فقال صلى اهللا عليه وسلم

 طريق أخرى عنه 

عن قتادة، عن احلسن، عن عمران بن حصني، عن ابن مسعود : حدثنا معمر: حدثنا عبد الرزاق: قال أمحد

عرضت علي األنبياء : "أكثرنا احلديث عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، مث غدونا إليه فقال: قال

الثالثة، والنيب ومعه العصابة، والنيب ومعه النفر، والنيب ليس معه أحد، حىت  الليلة بأممها، فجعل النيب مير ومعه

هذا أخوك موسى، معه : فقيل يل؟ من هؤالء: مر على موسى، معه كبكبة من بين إسرائيل، فأعجبوين، فقلت

وه الرجال، انظر عن ميينك، فنظرت، فإِذا الظراب قد سد بوج: فقيل يل؟ فأين أميت: قلت: بنو إسرائيل، قال



 ٤٣٥

رضيت يا : فقلت؟ أرضيت: انظر عن يسارك، فنظرت فإِذا األفق قد سد بوجوه الرجال، فقيل يل: مث قيل يل

إن مع هؤالء سبعني ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب، فقال النيب صلى : فقيل يل: رب، رضيت يا رب، قال

فإِن قصرمت فكونوا من ؟ السبعني ألفاً فافعلوا إن استطعتم أن تكونوا من: فداء لكم أيب وأمي: اهللا عليه وسلم

أهل الظراب، فإِن قصرمت فكونوا من أهل األفق، فإِين قد رأيت مث ناساً يتهاوشون، فقام عكاشة بن حمصن 

ادع اهللا يا رسول اهللا : ادع اللّه يا رسول اهللا أن جيعلين من السبعني ألفاً، فدعا له، فقام رجل آخر فقال: فقال

من ترون هؤالء . مث حتدثنا فقلنا: قال" قد سبقك ا عكاشة: عليه وسلم أن جيعلين منهم، فقال صلى اهللا

فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه : قوم ولدوا يف اِإلسالم، مل يشركوا باهللا شيئاً، حىت ماتوا: فقيل؟ السبعني ألفاً

  ".ى رم يتوكلونهم الذين ال يكتوون، وال يسترقون، وال يتطريون، وعل: "وسلم فقال

  حديث آخر 

حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا حممد بن أيب عدي، عن هشام : حدثنا حممد بن حممد اجلذوعي: قال الطرباين

يدخل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن حسان، عن حممد بن سريين، عن عمران بن حصني، قال

هم الذين ال يكتوون، : قال. اهللا! من هم يا رسول: قيل اجلنة من أميت سبعون ألفاً بغري حساب، وال عذاب،



 ٤٣٦

  ".وال يسترقون، وال يتطريون وعلى رم يتوكلون

رواه مسلم عن حيىي بن خلف، عن املعتمر بن سليمان، عن هشام بن حسان، من غري ذكر عكاشة، وليس 

  .طريق وقد روي عن عمران من غري: عنده يف هذه الرواية يتطريون، قال احلافظ الضياء

  حديث آخر 

مسعت : حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخربين أبو الزبري، سصر جابر بن عبد اللّه قال: قال أمحد

فينجو أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، سبعون : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر حديثاً وفيه

  .وذكر بقيته" يف السماء مث كذلك  ألفاً، ال حياسبون، مث الذين يلوم، كأضواء جنم

ورواه مسلم من حديث روح فلم يرفعه، وقد روى البزار، عن عمر بن إمساعيل، عن جمالد، عن أبيه، عن 

  .جده، عن الشعيب، عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو الذي قبله سواء

  حديث آخر 



 ٤٣٧

مبارك، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، عن النيب صلى اهللا  حدثنا حممد بن مرداس، حدثنا: قال البزار

سبعون ألفاً من أميت يدخلون اجلنة بغري حساب، هم الذين ال يكتوون، وال يسترقون، : "عليه وسلم، أنه قال

  ".وال يتطريون، وعلى رم يتوكلون 

  طريق آخر 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ين، عن أنس، قالحدثنا حممد بن عبد امللك، حدثنا أبو عاصم العيال: قال البزار

وهذا حيتمل أن يكون " يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفاً، مع كل واحد من السبعني سبعون ألفاً: "عليه وسلم

  .مع كل واحد من األلوف، وحيتمل أن يكون مع كل واحد من اآلحاد، وهو أمشل وأكثر

عن قتادة، عن أنس أو عن النضر بن أنس، عن أنس : ربنا معمرحدثنا عبد الرزاق، أخ: وقد قال اِإلمام أمحد

إن اهللا وعدين أن يدخل اجلنة من أميت أربعمائة ألف، فقال أبو : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

فقال . وهكذا: زدنا يا رسول اهللا قال: فقال -ومجع كفيه-وهكذا : زدنا رسول اهللا قال: بكر رضي اهللا عنه

إن : فقال عمر؟ دعين يا عمر، وما عليك أن يدخلنا اللّه اجلنة كلنا: فقال أبو بكر. حسبك يا أبا بكر: عمر

  ".صدق عمر"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ". شاء أدخل خلقه اجلنة برمحته بكف واحد



 ٤٣٨

  طريق أخرى عن أنس رضي اللّه عنه

د القاهر بن السري، حدثنا محيد، عن أنس، عن حدثنا حممد بن أيب بكر، حدثنا عب: قال احلافظ أبو يعلى

فحثا  -وكان على كثيب -زدنا: يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفاً، قالوا: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".أبعد اهللا من دخل النار بعد هذا: يا نيب اهللا: هكذا، وحثا بيده، قالوا: فقال: زدنا يا رسول اهللا: بيده، قالوا

: ال أعلمه روي عن أنس إال ذا اِإلسناد، وقد سئل ابن معني عن عبد القاص فقال: الضياء قال احلافظ

 .صاحل

  حديث آخر غريب 

حدثنا أبو : حدثنا حممد بن صاحل بن الوليد النرسي وحممد بن حيىي بن مندة األصبهاين قاال: قال الطرباين

دة، عن أيب بكر بن أنس، عن أيب بكر بن حفص عمر بن علي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن قتا

إن اهللا وعدين أن يدخل من أميت ثالمثائة ألف اجلنة، فقال : "عمري، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حسبك يا عمري، : فقال عمر. زدنا: يا رسول اهللا: هكذا بيده، فقال عمري: فقال. زدنا: يا رسول اهللا: عمري

إن شاء اهللا أدخل الناس : فقال عمر؟ وما عليك أن يدخلنا اهللا اجلنة؟ ولك يا ابن اخلطاب ما لنا: فقال عمري



 ٤٣٩

  ".صدق عمر: "اجلنة حبثية واحدة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ال أعرف لعمري حديثاً غريه: قال احلافظ الضياء

  حديث آخر غريب 

عيسى، عن ابن أيب ليلى عطية، عن أيب سعيد اخلدري، حدثنا حممود بن بكر، حدثنا أيب، عن : قال البزار

يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفاً ال حساب عليهم، فقام عكاشة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

ادع اهللا أن جيعلين : اللهم اجعله منهم، فقال رجل آخر: ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: يا رسول اهللا: فقال

لو قلنا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه : اللهم اجعله منهم، فسكت القوم، مث قال بعضهم لبعض: لمنهم، فقا

سبقكم ا عكاشة وصاحبه، أما إنكم لو قلتم : فقال صلى اهللا عليه وسلم. وسلم ادع اللّه أن جيعلنا منهم

  ".لقلت، ولو قلت لوجبت 

  حديث آخر 

عن . بن عباس، مسعت حممد بن زياد حيدث عن أيب أمامةُ الباهليحدثنا إمساعيل . قال أبو بكر بن أيب شيبة

: حدثنا أمحد بن علي الدمشقي واحلسني بن إسحاق التستري قاال: النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال الطرباين



 ٤٤٠

مسعت : حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أيب إمساعيل بن عياش، أخرب حممد بن زياد، مسعت أبا أمامة يقول

وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفَاً، مع كل ألف سبعون : " صلى اهللا عليه وسلم يقولرسول اهللا

واللفظ البن أيب شيبة، وليس ". ألفاً، ال حساب عليهم، وال عتاب، وثالث حثيات من حثيات ريب عز وجل

  .عند الطرباين مع كل ألف سبعون ألفاً

  طريق أخرى عنه 

حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمرو، عن سليم بن . مقال أبو بكر بن أيب عاص

إن اهللا وعدين أن : "عامر، عن أيب اليمان اهلوزين، عن أيب أمامة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفاً بغري حساب

ك يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال مثل الذباب واللّه ما أولئك يف أمت: قال أبو يزيد بن األخنس

فإِن اهللا قد وعدين سبعني ألفاً، مع كل ألف : "األصهب يف الذباب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".سبعون ألفاً، وزادين ثالث حثيات 

  .علمت فيه جرحاً رجاله رجال الصحيح إال اهلوزين، وامسه عامر بن عبد اهللا بن حلي، وما: قال الضياء



 ٤٤١

  حديث آخر 

حدثنا أمحد بن خليد، حدثنا أبو توبة، حدثنا حممد بن سالم، عن زيد بن سالم، أنه مسع أبا : قال الطرباين

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أن مسع عقبة بن عبد السلمي قال: حدثين عامر بن يزيد البكايل: سالم يقول

من أميت سبعني ألفاً بغري حساب، مع كل ألف سبعون ألفاً، وزادين  إن ريب وعدين أن يدخل اجلنة: "وسلم

إن السبعني األوىل يشفعهم اهللا يف آبائهم، وأبنائهم، وعشائرهم، وأرجو أن : ثالث حثيات، فكبر عمر، وقال

  .ال أعلم هلذا اِإلسناد علة، واهللا تعاىل أعلم: قال الضياء". جيعلين اهللا يف أحد احلثيات األواخر

  ديث آخر ح

حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا هشام يعين الدستوائي، حدثنا حيىي بن أيب كثري، عن هالل بن : قال اِإلمام أمحد

أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت : أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار، أن رفاعة اجلهين حدثه قال

وعدين ريب عز وجل أن يدخل اجلنة من أميت سبعني : "فيهفذكر حديثاً قال : بقديد: إِذا كنا بالكديد أو قال

ألفاً بغري حساب وإين ألرجو أن يدخلها أحد من األمم حىت تتبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذراريكم 

  ".مساكنكم يف اجلنة



 ٤٤٢

عندي  هذا: عن آدم بن أيب إياس، عن شيبان، عن حيىي بن كثري، قال احلافظ الضياء: ورواه يعقوب بن سفيان

 .على شرط الصحيح، واهللا تعاىل أعلم

  حديث آخر أيضاً 

حدثنا عمرو بن إسحاق بن زريق احلمصي، حدثنا حممد بن إمساعيل، حدثنا أيب، عن ضمضم : قال الطرباين

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أيب أمساء الرحيب، عن ثوبان قال

  ".وعدين من أميت سبعني ألفاً ال حياسبون، مع كل ألف سبعون ألفاً إن ريب: "يقول

  حديث آخر 

حدثنا أمحد بن خليد، حدثنا أبو توبة معاوية بن سالم، عن زيد بن سالم، أنه مسع أبا سالم : قال الطرباين

رسول اهللا  أنه مسع: أن أبا سعيد األمناري حدثه: أن قيساً الكندي حدث: حدثين عبد اهللا بن عامر: يقول

إن ريب عز وجل وعدين أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفاً بغري حساب، ويشفع : "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".كل ألف لسبعني ألفاً، مث حيثي ريب ثالث حثيات بكفيه

نعم بأذين، ووعاه : أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فقلت أليب سعيد: قال قيس



 ٤٤٣

يستوعب مهاجري أميت،  -إن شاء اللّه - وذلك: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو سعيد قليب،

  ".ويويف اهللا بقيته من أعراا 

مل يرو عن أيب سعيد األمناري إال ذا اِإلسناد، وقد تفرد به معاوية بن سالم، وقال احلافظ : قال الطرباين

فحسب : سكر، عن أيب ثوبة الربيع بن نافع بإِسناده، قال أبو سعيدالضياء، وقد رواه حممد بن سهل بن ع

فقال رسول اهللا : ذلك عند رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فبلغ أربعة آالف ألف ألف وسبعمائة ألف قال

  ".مهاجري أميت  - إن شاء اهللا -إن ذلك يستوعب: "صلى اهللا عليه وسلم

  حديث آخر 

بكر، حدثنا أيب، عن عيسى، عن ابن أيب يعلى، عن عطية، عن أيب سعيد  حدثنا حممود بن: قال البزار

يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفاً ال حساب عليهم، فقام : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلدري، قال

اللهم : لادع اهللا أن جيعلين منهم، قا: يا رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال رجل آخر: فقال: عكاشة

: يا رسول اللّه، ادع اهللا أن جيعلنا منهم، قال: اجعله منهم، فسكت القوم، مث قال بعض لبعض، أو قلنا

  ".سبقكم ا عكاشة وصاحبه، إما أنكم لو قلتم لقلت، ولو قلت لوجبت



 ٤٤٤

  حديث آخر 

البناين، عن  رواه البيهقي يف كتاب البعث والنشور، من حديث الضحاك بن نرباس، حدثين ثابت بن أسلم

تغيب عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثاً ال خيرج : أيب يزيد املديين، عن عمرو بن حزم األنصاري، قال

يا رسول اهللا، احتبست عنا حىت ظننا : إال لصالة مكتوبة، مث يرجع، فلما كان اليوم الرابع خرج إلينا، فقلنا

، إن ريب وعدين أن يدخل اجلنة من أميت سبعني الفاً ال إنه مل حيدث إال خري: "فقال؟ أنه قد حدث حدث

حساب عليهم، وإين سألت ريب يف هذه األيام الثالثة املزيد، فوجدت ريب واحداً، ماجداً، كرمياً، أعطاين مع 

أكمل لك العمد من : قال. يا رب وتبلغ أميت هذا: كل واحد من السبعني ألفاً سبعني ألفاً، قال قلت

  .متروك: ضحاك هذا قد تكلموا فيه، وقال النسائيال". األعراب

  حديث آخر 

حدثنا هاشم بن مرثد الطرباين، حدثنا حممد بن إمساعيل بن عياش، حدثنا أيب، حدثنا ضمضم : قال الطرباين

أما والذي نفس : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أيب مالك قال



 ٤٤٥

بعثن اللّه بكم يوم القيامة إىل اجلنة مثل الليل األسود، زمرة مجيعاً، حييطون باألرض، تقول حممد بيده، لي

  ".املالئكة، ملا جاء مع حممد أكثر مما جاء مع األنبياء

ها إليماب وسوِقف احلن ماد عبة تفرق الْعذكر كيفي  

  أَمرهم فَفَريق من الْجنة وفريق من السعري 

  .مرمي" وأَنذرهم يوم الْحسرة إِذْ قُضي اَألمر وهم يف غَفْلَة وهم الَ يؤمنونَ: "هللا تعاىلقال ا

ويوم تقُوم الساعة يومئذ يتفَرقُونَ، فَأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَهم يف روضة : "وقال تعاىل

ربحونَيرضحذَابِ ميف الْع كفَأولَئ ةرلقاِء اآلخا ونوا بِآياتكًذّبوا وكَفَر ينا الَذأموقال تعاىل" ونَ، و :

  .الروم" ويوم تقوم الساعةُ يومئذ يصدعونَ"

ر ى كُل أمة جاثيةً كُأل أمة تدعى إلَى كتابِها ويوم تقُوم الساعةُ يومئذ يخسر املُبطلُونَ، ت: "قال تعاىل

كنتم تعملونَ، فَأما الْيوم تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ، هذا كتابنا ينطق علَيكُم بِالْحق إِنا كُّنا نستنِسخ ما 

 اتحاللُوا الصمعنوا وآم ينالَّذ كَفَروا أفَلَم ينا الَّذأمبِني، والْم زالْفَو وه كذَل هتمحيف ر مهبر ملُهخدفَي

ا لساعة الَ ريب فيهتكُن آياتي تتلى علَيكم فَاستكْبرتم وكنتم قَوماً مجرِمني، وإِذَا قيلَ إِنَّ وعد اللَّه حق وا

ا عم ئَاتيس ما لَهدبو ،نِنيقيتسبِم نحا نما وإِالَّ ظَن ظنةُ إِنْ ناعا السرِي مدا نم مقُلْت بِهِم اقحلُوا وم

أومهذَا و كُمموقَاء يل مِسيتا نكَم اكمسنن موزُِءونَ، وقيلَ الْيهتسي وا بِهاكَانم نم ا لَكُممو اراكم الن

جرخالَ ي موا فَالْييناةُ الديالْح كُمتغَرواً وزه ات اللَّهآي مذْتخكُم اتبأَنِكُمذل ،رِيناصن مالَ ها وهنونَ م

الَمالْع بض رب اًألررو اتمود رب السمالْح ونَ، فللهبتعتسض ياَألرو مواتاُء يف السريبالْك لَهو ،ني

يمكزِيز الْحالْع وهو."  

وأشرقَت اَألرض بِنورِ را ووضع الْكتاب وجِيَء بِالنبِيني والشهداِء وقُضي بينهم بِالْحق : "وقال تعاىل

نفْس ما عملَت وهو أعلَم بِما يفْعلُونَ وسيق الَّذين كَفَروا إِىل جهنم زمراً  وهم الَ يظْلَمونَ ووفِّيت كُلُّ

يات ربكُم حتى إِذَا جاُءوها فتحت أبوابها وقَالَ لَهم خزنتها ألَم يأتيكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آ
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ونرذنيوهج ابولُوا أبخيلَ ادق رِينلَى الكَافذَابِ عةُ العمكَل قّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا به كُمموقَاَء يكُم ل من

ا جاُءوها وفُتحت خالدين فيها فبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمراً حتى إِذَ

صدقَنا وعده أبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سالم علَيكُم طبتم فَادخلُوها خالدين وقَالُوا الْحمد للّه الَّذي 

نيلالْعام رأج ماُء فَنِعشث نيح ةنالْج نوأُ مبتن ضا اَألرثَنرأوش  ورلِ الْعوح نم افِّنيكَةَ حالَئى الْمرتو

نيالَمالْع بر لّهل دمقيلَ الْحو قبِالْح مهنيب يقُضو هِمبر دمونَ بِححبسي."  

فَأما الَّذين شقُوا فَفي النارِ لَهم فيها يوم يأت الَ تكًلّم نفْسن إِالَّ بِإِذْنِه فَمنهم شقي وسعيد : "وقال تعاىل

د وأما زفري وشهِيق خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إِالَّ ما شاَء ربك إِنَّ ر بك فعالٌ لما يرِي

  ".سموات واألرض االَّ ما شاَء ربك عطَاًء غَير مجذوذالَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت ال

ئَاته يوم يجمعكُم ليوم اجلَمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بِاللَّه ويعملْ صالحاً يكَفِّر عنه سي: "وقالَ تعاىل

حت نرِي مجت اتنج لْهخديا وناتوا بِآيكًذّبوا وكَفَر ينالَّذو يمظالْع زالْفَو كداً ذلا أبيهف يندالخ ارها األنهت

ريصالْم بِئْسا ويهف يندالارِ خالن ابحأص كأولئ."  

الْمجرِمني إِلَى جهنم وِرداً الَ يملكُونَ الشفَاعةَ يوم نحشر الْمتقني إِلَى الرحمن وفْداً ونسوق : "وقال تعاىل

  ".إالَّ من اتخذَ عند الرحمن عهداً

لْعذَاب وا ايوم تبيض وجوه وتسود وجوة فأَما الَّذين اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد إِميانِكُم فَذُوقُ: "وقال تعاىل

  ".بِما كنتم تكْفُرونَ وأما الَّذين ابيضت وجوههم فَفي رحمة اللَّه هم فيها خالدونَ

واآليات يف هذا كثرية جداً، لو سردناها كلها لطال احلديث جداً، فلنذكر من األحاديث ما يناسب هذا 

  .ذا الفصل، وسنشري إليهااملقام، وهي مشتملة على مقاصد كثرية غري ه

حدثنا حممد بن عثمان العجلي، حدثنا أبو أسامة، عن يزيد بن مقول، عن القاسم بن : قال ابن أيب الدنيا
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  ".فَإِذَا جاَءت الطَّامةُ الْكُبرى: "الوليد يف قوله تعاىل

 : يساق أهل اجلنة إىل اجلنة، وأهل النار إىل النار: قال

  لك آخر أهل اجلنة دخوالً اليها إيراد األحاديث يف ذ

أن أبا هريرة : حدثنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، عن الزهري، أخربين سعيد وعطاء بن يزيد: قال البخاري

أخربمها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحدثين حممود، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، 

هل نرى ربنا يوم : "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالعن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب هريرة 

هل تضارون يف : قال. ال يا رسول اهللا: قالوا؟ هل تضارون يف الشمس ليس دوا سحاب: فقال؟ القيامة

فإنكم ترونه يوم القيامة، كذلك جيمع : قال. ال يا رسول اهللا: قالوا؟ القمر ليلة البدر ليس له دونه سحاب

من كان يعبد شيئاً فليتبعه، من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، من كان يعبد القمر : س فيقولاهللا النا

فليتبع القمر، من كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت، وتبقى هذه األمة فيها منافقوها، فيأتيهم اهللا يف 

اننا حىت يأتينا ربنا، حىت إِذا نعوذ باهللا منك، هذا مك: أنا ربكم، فيقولون: غري الصورة اليت يعرفون فيقول

أنت ربنا، فيتبعونه، : أنا ربكم، فيقولون: فيأتيهم اهللا يف الصورة اليت يعرفون، فيقول. جاء ربنا عرفناه

: فأكون أول من مير، ودعاء الرسل يومئذ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم... ويضرب جسر جهنم

نعم يا رسول اهللا، : قالوا؟ لسعدان، أما رأيتم شوكة السعداناللهم سلم سلم، وفيه كالليب مثل شوك ا

فإا مثل شوك السعدان، غري أا ال يعلم قدر عظمها إال اهللا، فتخطف الناس بأعماهلم، فمنهم : قال

املوبق بعمله، ومنهم املخذول مث ينجو، حىت إذا فرغ اهللا يف القصاص بني عباده، وأراد أن خيرج من النار 

ممن كان يشهد أن ال إله اال اهللا، أمر املالئكة أن خيرجوهم وقد احنبسوا، فيصب ماء . أن خيرجهمن أراد 

يا : يقال له ماء احلياة، فينبتون نبات احلبة يف محيل السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول

لعلك : ، فيقول اهللارب، قد مستين رحيها، وأحرقين حرها، فاصرف وجهي عن النار، فال يزال يدعو اهللا

ال وعزتك ال أسألك غريه، فيصرف وجهه عن النار، مث يقول : فيقول؟ إن أعطيتك ذلك ال تسألين غريه

وعزتك : فيقول؟ أليس قد زعمت أن ال تسألين غريه: يا رب قربين إىل باب اجلنة، فيقول اهللا: بعد ذلك
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سأل غريه، فيقربه إىل باب اجلنة، فإذا رأى ما فيها ال أسألك غريه، فيعطي اهللا من العهود واملواثيق أن ال ي

؟ أوليس قد زعمت أن ال تسألين غريه: رب أدخلين اجلنة، فيقول: سكت ما شاء اهللا أن يسكت، مث يقول

يا رب ال جتعلين أشقى خلقك، فال يزال يدعو اهللا حىت يضحك، :. فيقول؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك

متن من : متن من كذا، فيتمىن، مث يقال له: ل فيها، فإذا دخل فيها قيل لهفإذا ضحك منه أذن له بالدخو

  ".لك هذا ومثله: كذا، فيتمىن، حىت تنقطع به األماين، فيقال

وأبو سعيد اخلدري : قال: وذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخوالً يف اجلنة: قال أبو هريرة رضي اهللا عنه

قال أبو سعيد " لك هذا ومثله"من حديثه، حىت انتهى إىل قوله جالس مع أيب هريرة، ال يغري عليه شيئاً 

، قال أبو هريرة ومثله "ولك عشرة أمثاله: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: رضي اهللا عنه

أشهد : من حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري به، وزاد فقال أبو سعيد: وهكذا رواه البخاري: معه

هللا صلى اهللا عليه وسلم قوله وله عشر أمثاله وهذا االثبات من أيب سعيد مقدم أين حفظت من رسول ا

على ما مل حيفظه أبو هريرة، حىت ولو نفاه أبو هريرة قدمنا إِثبات أيب سعيد ملا معه من زيادة الثقة املقبولة، 

  .اىلال سيما وقد تابعه غريه من الصحابة، كابن مسعود، كما سيأيت قريباً إن شاء اهللا تع

حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن زيد، : وقال البخاري

هل تضارون يف : "قال؟ يا رسول اهللا هل نرى ربنا: قلنا: عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري، قال

ربكم، إال كما تضارون يف  فإنكم ال تضارون يف رؤية: ال، قال: قلنا. رؤية الشمس إذا كانت صحواً

ليذهب كل قوم إىل ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع : مث ينادي مناد: رؤيتها، قال

صليبهم، وأصحاب األوثان مع أوثام، وأصحاب كل آهلة مع آهلتهم، حىت ال يبقى إال من كان يعبد 

ما كنتم : ا سراب، فيقال لليهوداهللا، من بر أو فاجر، من أهل الكتاب، مث يؤتى جبهنم، تعرض كأ

: قالوا؟ مل يكن هللا صاحبة وال ولد، فما تريدون. كذبتم: كنا نعبد عزيراً ابن اهللا، فيقال: قالوا. تعبدون

؟ ما كنتم تعبدون: فيتساقطون يف جهنم، مث يقال للنصارى. اشربوا: فيقال: قال. نريد أن تسقينا

؟ ما تريدون: كذبتم، مل يكن هللا صاحبة وال ولد، مث يقال: يقالكنا نعبد املسيح ابن مرمي، ف: فيقولون

اشربوا فيتساقطون يف جهنم، حىت ال يبقى إال من كان يعبد اهللا عز : نريد أن تستقينا، فيقال: فيقولون

فارقنا وحنن أحوج إليه اليوم، : فقد ذهب الناس، فيقال؟ ما حيبسكم: وجل، من بر أو فاجر، فيقال هلم

فيأتيهم : ليلحق كل قوم مبا كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا تعاىل عز وجل، قال: ا منادياً يناديوإنا مسعن

نعوذ باهللا منك، : أنا ربكم، فيقولون: اجلبار تعاىل، عز وجل، يف صورة غري الصورة اليت يعرفون، فيقول
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الصورة اليت يعرفون، غري الصورة  حىت يأتينا ربنا، حىت إذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم اهللا يف. هذا مكاننا

هل بينكم : أنت ربنا، ال يكلمه إال األنبياء، فيقال: أنا ربكم، فيقولون: الىت رأوه فيها أول مرة، فيقول

يوم يكْشف عن : "الساق، فيكشف عن ساقه كما قال تعاىل عز وجل: فيقولون؟ وبينه عالمة تعرفوا

  ".ساَق

ى من كان يسجد هللا رياء ومسعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقاً ويسجد له كل مؤمن، ويبق

اخليل والركاب، فناج مسلم، : يا رسول اهللا: واحداً، مث يؤتى باجلسر، فيجعل بني ظهري جهنم، قلنا

وناج خمدوش، ومكدوس يف نار جهنم، حىت مير آخر يسحب سحباً، فما أنتم بأشد منها شدة يف احلق، 

ربنا : إذا رأوا أم قد جنوا، شافعني يف إخوام، فيقولون: ن املؤمن يومئذ، يقولون للجبارقد تبني لكم م

اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال : إخواننا كانوا يقاتلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول اهللا

لنار إىل قدميه، وبعضهم ذرة من إميان فأخرجوهم، وحيرم اهللا صورهم على النار، وبعضهم، قد غاص يف ا

اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه : قد غاص إىل أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، مث يعودون، فيقول اهللا

إِنَّ اللَّه : "فإن مل تصدقوين فاقرءوا إن شئتم: قال أبو سعيد... مثقال دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا

كوإِنْ ت ةثْقَالَ ذَرم مظْلفْها الَ ياعضةً ينسح."  

بقيت شفاعيت، فيقبض قبضة، فيخرج : "فيشفع النبيون، واملالئكة، واملؤمنون، فيقول اجلبار عز وجل

أقواماً قد احنبسوا، فيلقون يف ر بأفواه اجلنة، يقال له ر احلياة، فينبتون يف حافتيه كما تنبت احلبة يف 

ة، وإىل جانب الشجرة، فما كان إىل الشمس منها كان محيل السيل، قد رأيتموها إىل جانب الصخر

أخضر، وما كان إىل الظل منها كان أبيض، فيخرجون كأم اللؤلؤ، فيجعل اهللا يف رقام اخلواتيم 

هؤالء عتقاء الرمحن، أدخلهم اهللا اجلنة بغري عمل عملوه، وال خري : فيدخلون اجلنة فيقول أهل اجلنة

  ".ما رأيتم، ومثله معهلكم : مث يقال هلم. قدموه،

حدثنا روح : حدثنا عبيد اهللا بن سعيد، وإسحاق بن منصور، كالمها عن روح، قال عبيد اهللا: وقال مسلم

: بن عبادة القيسي، حدثنا ابن جريج، أخربين أبو الزبري، أنه مسع جابر بن عبد اهللا يسأل عن الورود فقال

فتدعى األمم بأوثاا، وما كانت تعبد، : لك فوق الناس، قالجنيء حنن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذ"
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: أنا ربكم، فيقولون: فيقول. ننظر ربنا: فيقولون؟ مث يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون. األول فاألول

فينطلق م، ويتبعونه، ويعطى لكل إنسان منهم منافق أو مؤمن : حىت ننظر إليك، فيتجلى هلم يضحك، قال

يتبعه، وعلى جسر جهنم كالليب، وحسك، يأخذ من شاء اهللا، مث ينطفىء نور املنافقني، مث ينجو  نوراً

املؤمنون، فينجو أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة الرب سبعون ألفاً، ال حياسبون، مث الذين يلوم كأضوء جنم 

إله إال اهللا وكان يف قلبه من  يف السماء، كذلك، مث حتل الشفاعة، فيشفعون حىت خيرج من النار من قال ال

وجيعل أهل اجلنة يرشون عليهم املاء، حىت ينبتون نبات احلب يف . اخلري ما يزن شعرية، فيجعلون بفناء اجلنة

  ".السبل، ويذهب خوفه، مث يسأل حىت جتعل له الدنيا وعشرة أمثاهلا معها

ن فضيل، حدثنا أبو مالك األشجعي، حدثنا حممد بن طريف بن خليفة البجلي، حدثنا حممد ب: وقال مسلم

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب حازم، عن أيب هريرة، وأبو مالك، عن ربعي، عن حذيفة قاال

. يا أبانا استفتح لنا أبواب اجلنة: جيمع اهللا الناس، فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنة، فيأتون آدم فيقولون"

: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إىل إبراهيم خليل اهللا قال؟ نة إال خطيئة أبيكم آدمهل أخرجكم من اجل: فيقول

لست بصاحب ذلك، إمنا كنت خليالً من وراء، اعمدوا إىل موسى عليه الصالة والسالم، : فيقول إبراهيم

لست بصاحب ذلك، : لست بصاحب ذلك، اذهبوا إىل عيسى كلمة اهللا وروحه، فيقول عيسى: فيقول
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مداً، فيقوم، ويؤذن له، وترسل األمانة والرمحة فيقومان جنيب الصراط مييناً ومشاالً، فيمر بكم كالربق فيأتون حم

ومير ؟ أمل تروا إىل الربق كيف مير ويرجع يف طرفة عني: قال؟ قلت بأيب أنت وأمي، كيف مير الربق: قال

رب سلم، : ائم على الصراط يقولكمر الريح، مث كمر املطر، وشد الرحال، جتري م أعماهلم، ونبيكم ق

ويف حافيت الصراط : رب سلم، حىت تعجز أعمال العباد، حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحفاً، قال

كالليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس يف النار، والذي نفس أيب هريرة بيده، 

  ".إن قعر جهنم لسبعون خريفاً

حدثنا خيثمة، حدثنا عثمان بن مسلم، حدثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن : يب الدنياوقال ابن أ

حيشر اهللا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمارة القرشي، عن أيب بردة، عن أيب موسى األشعري، قال

، فيتبعوم، حىت األمم يف صعيد واحد، فإذا أراد أن يصدع بني خلقه، مثل لكم قوم ما كانوا يعبدون

ما : حنن املسلمون، فيقول: فنقول؟ ما أنتم: يقحموهم النار، مث يأتينا ربنا وحنن يف مكان رفيع فيقول

وكيف تعرفونه ومل : فيقول. فيقولون نعم؟ هل تعرفونه إن رأيتموه: ننتظر ربنا، فيقول: فنقول؟ تنتظرون

أبشروا معشر املسلمني، فإنه ليس منكم أحد إال : فيقولإنه ال عدل له، فيتجلى لنا ضاحكاً، : فيقولون؟ تروه

  ".وقد جعلت مكانه يف النار يهودياً أو نصرانياً
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وهكذا رواه اِإلمام أمحد عن عبد الصمد وعفان، عن محاد بن سلمة به مثله، ومل خيرجه أحد من أصحاب 

، عن أيب موسىٍ األشعري، الكتب من هذا الوجه، ولكن روى مسلم من حديث سعيد بن أيب بردة، عن أبيه

ال ميوت رجل مسلم إال أدخل اهللا مكانه النار يهودياً أو : "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 ".نصرانياً

  فصل 

  ذكر الصراط غَير ما ذكر آنفاً من اَألحاديث الشريفة

الصراط وهي على جسر جهنم كما  مث ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان املوقف، إىل الظلمة اليت دون

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل األرض غري األرض : تقدم عن عائشة

  ".هم يف الظلمة دون اجلسر: "فقال؟ والسموات

ويف هذا املوضع يفترق املنافقون عن املؤمنني، ويتخلفون عنهم، ويسبقهم املؤمنون، وحيالبينهم وبينهم 

يوم ترى الْمؤمنِني واملؤمنات يسعى نورهم بين أَيديهم : "مينعهم من الوصول إليهم كما قال تعاىل بسور

ظز الْعالْفَو وه كا ذليهف يندالخ ارها األنهتحت نرِي مجت اتنج موالْي اكمربش انِهممبِأَيقُوي موي ولُ يم

اً فَضرِب الْمنافقُونَ والْمنافقَات للَّذين آمنوا انظرونا نقْتبِس من نورِكم قيلَ ارجِعوا وراءكم فَالْتمسوا نور

 ألَم مهادونني ذَابالْع هلبق نم هرظَاهةُ ومحالر يهف هناطب ابب بِسور لَّه مهنيب كُمنلكلَى وقَالُوا ب كُمعكًن من

باللَّه كمغَرو اللَّه راَء أَمى جتح انِياألم كُمتغَرو متبتارو متصبرتو كُمفسأَن متنذُ فَتؤخالَ ي موفَالْي زورالْغ 

  ".م النار هي موالكم وبِئْس الْمصريمنكُم فدية والَ من الَّذين كَفروا مأواكُ

ر بنا يوم الَ يخزي اهللا النيب والَّذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أَيديهم و بِأَيمانِهِم يقُولونَ : "وقال تعاىل

لَى كُلِّ شع كا إِنلَن راغفا ونا نورلَن ممأَتيريٍء قَد."  
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أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا حممد بن صاحل بن هاىنء، واحلسن بن يعقوب، وإبراهيم : وقال البيهقي

حدثنا املزي بن خزمية، حدثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل النهدي، حدثنا عبد السالم : قالوا. بن عصمة

حدثنا املنهال بن عمرو، عن أيب عبيدة، عن  بن حرب، أخربنا يزيد بن عبد الرمحن أبو خالد الداالين،

أال ترضون من ربكم : جيمع اهللا الناس يوم القيامة، فينادي مناد، يا أيها الناس: مسروق، عن عبد اهللا، قال

فيتمثل ملن : قال؟ الذي خلقكم ورزقكم وصوركم أن يويل كل إنسان منكم إىل من كان يتوىل يف الدنيا

ير، حىت تتمثل هلم الشجرة، والعود، واحلجر، ويبقى أهل اِإلسالم جثوماً، كان يعبد عزيراً شيطان عز

أتعرفون : فيقال: قال. إن لنا رباً ما رأيناه بعد: فيقولون. ما لكم مل تنطلقوا كما ينطلق الناس: فيقال هلم

يكشف عن  :قالوا؟ وما هي: قالوا. بيننا و بينه عالمة إن رأيناه عرفناه: فيقولون. ر بكم إن رأيتموه

من كان يعبده ساجداً، ويبقى قوم  -أظنه قال -فيخر: فيكشف عند ذلك عن ساق، قال: قال. ساق

فال يستطيعون، مث يؤمرون، فريفعون رؤوسهم، فيعطون : يريدون السجود، قال. ظهورهم كصياصي البقر

يعطى دون ذلك  فمنهم من يعطى نوره مثل النخلة، بيمنيه ومنهم من: نورهم على قدر أعماهلم، قال

بيمينه، حىت يكون آخر من يعطى نوره على إام قدمه، يضيء مرة، وينطفىء مرة، إذا أضاء قدم قدمه، 

امضوا على قدر : فيمرون على الصراط، كحد السيف، دحض مزلة، فيقال هلم: وإذا انطفأ قام قال

ن مير كالطرف، ومنهم من نوركم، فمنهم من مير كانقضاض الكواكب، ومنهم من مير كالريح، ومنهم م

مير كشد الرحل ويرمل رمالً، فيمرون على قدر أعماهلم، حىت مير الذي نوره على إام قدمه ختريد، 

احلمد هللا : فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: وتعلو يد، وختر رجل، وتعلو رجل، وتصيب جوانبه النار، تقال

فما بلغ عبد اهللا هذا . ا مل يعط أحداً، قال مسروقالذي جنانا منك بعد أن رأيناك، لقد أعطانا اهللا م

لقد حدثت هذا احلديث مراراً كلما : يا أبا عبد الرمحن: املكان من احلديت إال ضحك، فقال له رجل

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدثه : بلغت هذا املكان من احلديث ضحكت، فقال عبد اهللا

حلديث إال ضحك، حىت تبدو هلاته، ويبدو آخر ضرس من أضراسه، يقول مراراً، فما بلغ هذا املكان من ا

  .فضحك ابن مسعود مث ذكره... ال، ولكين على ذلك،: فيقول؟ أزأ يب وأنت رب العاملني: اِإلنسان

وقد أورده البيهقي بعد هذا من حديث محاد بن سلمة، عن عاصم، عن أيب وائل، عن ابن مسعود فذكره 

أخربنا أبو عبد اهللا بن أيب مزاحم، حدثنا أبو سعيد املؤذن، عن زياد النمريي، عن : بيهقيموقوفاً، وقال ال

الصراط كحد الشعرة، وكحد السيف، وإن : "أنس بن مالك، مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
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سلم : ربيا : املالئكة حتجز املؤمنني واملؤمنات، وأن جربيل عليه الصالة والسالم حيجزين، وإين ألقول

  ".فالزالون والزاالّت يومئذ كثري: سلم

وروى البيهقي من حديث سعيد بن زيد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعاً حنو ما تقدم بأبسط منه، 

  .وإسناده ضعيف، ولكن يتقوى مبا قبله واهللا أعلم

هللا بأمسائكم، إنكم مكتوبون عند ا: عن حصني، عن جماهد، عن جنادة بن أيب أمية قال: وقال الثوري

يا فالن هذ ا نورك، يا فالن ال نور : وسيماكم، وحالكم، وجنواكم، وجمالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل

  ".يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانِهم: "لك، وقرأ

ملنافقني، فلما ليس أحد إال يعطي يوم القيامة نوراً، فإذا انتهوا إىل الصراط أطفىء نور ا: وقال الضحاك

  ".ربنا أتمم لَنا نورنا: "رأى ذلك املؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم، كما أطفىء نور املنافقني فقالوا

قال رسول اهللا : وقال إسحاق بن بشري أبو حذيفة، حدثين ابن جريج، عن أيب مليكة، عن ابن عباس قال

القيامة بأمسائهم، ستراً منه على عباده، فأما عند الصراط إن اهللا يدعو الناس يوم : "صلى اهللا عليه وسلم

فإن اهللا يعطي كل مؤمن نوراً، وكل منافق نوراً، فإذا استووا على الصراط سلب اهللا نور املنافقني 

ر بنا أمتم : انظرونا نقتبس من نوركم، وقال املؤمنون: واملنافقات، فقال املنافقون واملنافقات للذين آمنوا

  ".وال يذكر عند ذلك أحد: النا نورن

حدثنا أبو عبيد اهللا بن وهب، أخربنا عمي أبو يزيد بن أيب حبيب، عن سعيد بن : وقال ابن أيب حامت

مسعود، أنه مسع عبد الرمحن بن جبري حيدث أنه مسع أبا الدرداء وأبا ذر خيربان، عن النيب صلى اهللا عليه 

بالسجود، وأول من يؤذن له فريفع رأسه، فأنظر من بني  أنا أول من يؤذن له يوم القيامة: "وسلم قال

يا رسول اهللا : يدي، ومن خلفي، وعن مييين، وعن مشايل، فأعرف أميت من بني األمم، فقال له رجل

أعرفهم غراً حمجلني من أثر الوضوء، وال : قال. كيف تعرف أمتك من بني األمم ما بني نوح إىل أمتك

يؤتون كتبهم بأميام، وأعرفهم بسيماهم، ووجوههم، وأعرفهم بنورهم، يكون ألحد من األمم غريهم، 

  ".يسعى بني أيديهم وأيدي ذريتهم

حدثنا أيب، حدثنا عبده بن سليمان، حدثنا ابن املبارك، حدثنا صفوان بن عمرو، : وقال ابن أيب حامت

الباهلي، فلما صلى على  خرجنا على جنازة يف باب دمشق، ومعنا أبو أمامة: قال. حدثين سليم بن عامر

إنكم قد أصبحتم، وأمسيتم يف مرتل تقتسمون فيه : أيها الناس: اجلنازة، وأخذوا يف دفنها، قال أبو أمامة

بيت الوحدة،  -يشري إىل القرب -احلسنات والسيئات، وتوشكون أن تظعنوا منه إىل مرتل آخر، وهو هذا
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سع اهللا، مث تنقلون منه إىل مواطن يوم القيامة، يف وبيت الظلمة، وبيت الدود، وبيت الضيق، إال ما و

بعض تلك املواطن يغشى الناس أمر من أمر اهللا، فتبيض وجوه، وتسود وجوه، مث تنتقلون منه إىل مرتل 

آخر، فيغشى الناس ظلمة شديدة، مث يقسم النور، فيعطى املؤمن نوراً، ويترك الكافر واملنافق، فال يعطيان 

  ".ومن لَم يجعل اللَّه لَة نوراً فَما لَه من نورٍ: "لذي ضربه اهللا يف كتابهشيئاً وهو املثل ا

انظرونا : "ال يستضيء الكافر واملنافق، كما ال يستضيُء اَألعمى ببصر البصري ويقول املنافقون للذين آمنوا

  ".نوراًنقْتبِس من نورِكُم قيلَ ارجِعوا وراَءكًم فَالْتمسوا 

  ".خيادعون اللَّه وهو خادعهم: "وهي خدعة اهللا اليت خدع ا املنافقون حيث قال

فَضرب بينهم بِسورٍ لَه : "فريجعون إىل املكان الذي قسم فيه النور، فال جيدون شيئاً، فيصرفون إِليهم وقد

 هلبق نظَاهره مةُ ومحالر يهف هناطب اببذَابالع."  

  ".وبينهما حجاب: "هو حائط بني اجلنة والنار، وهو الذي قال اهللا تعاىل فيه: قاال

وهذا هو الصحيح، وما روي عن عبد اهللا بن عمرو وكعب األحبار عن كتب اِإلسرائيليني أنه سور بيت 

للمغيب بالشاهد فذاك،  املقدس ضعيف جداً، فإِن كان أراد املتكلم ذا الكالم ضرب مثال، وتقريباً

  .ولعله مرادهم واهللا أعلم

حدثين الربيع بن ثعلب، حدثنا إمساعيل بن عباس، عن املطعم بن املقدام : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

يا أخي إياك أن جتمع من الدنيا ما ال تؤدي : كتب أبو الدرداء إىل سلمان. الصنعاين وغريه، عن أمحد قال

جياء بصاحب الدنيا الذي أطاع اهللا فيها وماله بني : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولشكره، فإين مسعت ر

مث جياء بصاحب الدنيا الذي مل : ، قال؟امض، فقد أديت حق اهللا يف: يديه، كلما تكفأ به الصراط قال له ماله

فال يزال كذلك حىت ؟ حق اهللا يفّأال أديت : يطع اهللا فيها، ماله بني كتفيه، كلما تكفأ به الصراط قال له ماله

  ".يدعو بالويل والثبور
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أيها الناس إنه جسر جمسور، أعاله دحض مزلة، واملالئكة على جنبات : "وعن عبيد بن عمري، أنه كان يقول

وإن الصراط مثل السيف على جسر جهنم، وإن عليه كالليب وحسكاً، : رب سلم قال: اجلسر يقولون

  ".ؤخذ بالكالّب الواحد أكثر من ربيعة ومضروالذي نفسي بيده، إنه لي

بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على اجلسر يكون على بعض الناس أدق من : "وعن سعيد بن أيب هالل قال

  .ر واه ابن أيب الدنيا" الشعر، وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع

بلغين أن الصراط ثالثة : "يب واعظ الزاهد قالحدثين اخلليل بن عمرو، حدثنا ابن السماك، عن أ: وقال أيضاً

  ".ألف سنة يصعد الناس عليه، وألف سنة يستوي الناس، وألف سنة يهبط الناس. آالف سنة

إن جهنم ثالثة : وقال أيضاً، حدثنا علي بن اجلعد، حدثنا شريك عن أيب قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد قال

يها الرحم، وقنطرة عليها اهللا، وهي املرصاد فمن جنا من هاتني مل ينج قنطرة عليها األمانة، وقنطرة عل: قناطر

  ".إنَّ ربك لَباملرصاد: "من هذه مث قرأ

أال من أدى األمانة، : ميد الصراط يوم القيامة بني األمانة والرحم، وينادي مناد: "وقال عبيد اهللا بن الفراء

  .ابن أيب الدنيارواه ". ووصل الرحم، فليمض آمناً غري خائف

حدثين حممد بن إدريس، حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع احلليب، حدثنا معاوية بن سالم، : وقال ابن أيب الدنيا
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دخلت على : حدثين عبد الرمحن، حدثين رجل من كندة قال: عن أخيه زيد بن سالم، أنه مسع أبا سالم يقول

: قلت؟ مم أنت: جة مل أجد أحداً يشفيين منها، قالت يلإن يف نفسي حا: عائشة وبيين وبينها حجاب، فقلت

أحدثك رسول اهللا : قلت؟ ما حاجتك: من أهل محص، قالت: قلت؟ من أي األجناد أنت: من كندة، قالت

نعم، لقد سألته عن هذا، وأنا وهو يف : قالت؟ صلى اهللا عليه وسلم أنه يأيت عليه ساعة ال ميلك ألحد شفاعة

عم حني يوضع الصراط، ال أملك ألحد شيئاً، حىت أعلم أين يسلك يب، ويوم تبيض ن: شعار واحد، فقال

؟ وما يستحد ويستحر: وجوه وتسود وجوه، حىت أنظر ما يفعل يب، وعند اجلسر حني يستحد ويستحر قال

يستحد حىت يكون مثل شعرة السيف، ويستحر حىت يكون مثل اجلمر، فأما املؤمن فيجتازه وال يضره، : قال

هل رأيت من يسعى حافياً : ما املنافق فيتعلق حىت يبلغ أوسطه حر يف قدميه، فيهوي بيده إىل قدميه، قالتوأ

فإنه كذلك يهوي بيده ورأسه وقدميه، فيضربه الزبانية خبطاف يف ؟ فتأخذه شوكة حىت تكاد تنفذ من قدميه

مثل عشر : قالت؟ ما مثل الرجل: تناصيته وقدمه، فيقذف به يف جهنم، يهوي فيها مقدار مخسني عاماً، فقل

 .خلفات مسان، فيومئذ يعرف ارمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي واألقدام

  فصل 
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يعة فَوربك لَنحشرنهم والشياطني ثُم لَنحضرنهم حولَ جهنم جِثياً ثُم لَنرتِعن من كُلِّ ش: "قال اهللا تعاىل

ارأَيإِالَ و كُمنإِنْ مياً ولا ص لَىأَو مه ينبالَّذ لَمأَع نحلَن اً ثُميتمن عحلَى الرع دأَش مه كبلَى را كَانَ عهد

  ".حتماً مقْضياً مثَّ ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جثياً

عاىل بنفسه الكرمية، أنه سيجمع بينٍ آدم، ممن كان يطيع الشياطني يف جهنم جثياً، أي جلوساً أقسم اهللا ت

  ".وترى كُلَّ أمة جاثية كلُّ أمة تدعى إِلَى كتابِها: "على الركب كما قال

 حمالة كما قال قياماً وهم يعاينون هوهلا، ومكاره منظرها، وقد جزموا أم داخلوها ال: وعن ابن مسعود

 دعوا هنالك إِذَا رأتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً وزفرياً وإِذَا ألْقُوا منها مكَاناً ضيقاً مقَرنِني: "تعاىل

كرياً قُل أذلوراً كَثعوا ثُبادداً واحوراً وثُب مووا الْيعدوراً الَ تثُب  تقُونَ كَانتالْم دعي والَّت لْدةُ الْخنج أم ريخ

  ".لَهم جزاَء ومصرياً لَّهم فيها ما يشاُءونَ خالدين كَانَ علَى ر بك وعداً مسئُوالً

  ".ألُن يومئذ عن النعيملَترون اجلَحيم ثَم لَترونها عين الْيقني مثَّ لَتس: "وقال تعاىل

وإِنْ منكُم إِالَّ واردها كَانَ علَى ربك : "مث أقسم اهللا تعاىل أن اخلالئق كلهم سريون جهنم فقال تعاىل

  ".حتماً مقْضيِاً

ويف الصحيحني من حديث الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب . قسماً واجباً: قال ابن مسعود

من مات له ثالثة من الولد مل متسه النار إال حتلة : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هريرة،

وروى اِإلمام أمحد، عن حسن، عن ابن هليعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، بن أنس، ". القسم

ال بأجر سلطان، من حرس من وراء امللمني متطوعاً، : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أبيه

  ".مل ير النار بعينه، إِال حتلة القسم

وقد ذكر متام احلديث، وقد اختلف املفسرون يف املراد بالورود، " وإِن منكم إِالَّ واردها: "قال اهللا تعاىل

  ".وما هو، واألظهر كما قررناه يف التفسري أنه املرور على الصراط 

  ".ين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثيامثَّ ننجي الَّذ: "قال اهللا تعاىل

  ".وإِنْ منكُم إِالَّ واردها: "احلمى حظ كل مؤمن من النار: وقال جماهد

حدثنا بشبه هذا فقال، حدثين عمران بن بكار الكالعي، حدثنا أبو املغرية، حدثنا : وقد روى ابن جرير

خرج رسول اهللا : ل بن عبيد اهللا، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قالعبد الرمحن، عن متيم، حدثنا إمساعي

هي نار : "إن اهللا تعاىل يقول: "صلى اهللا عليه وسلم يعود رجالً من أصحابه وعكاً وأنا معه مث قال

  .وهذا إسناد حسن". أسلطها على عبدي املؤمن، لتكون حظه من النار، يف اآلخرة
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رمحن، عن إسرائيل، عن السدي، عن مرة، عن عبد اهللا بن مسعود، يف حدثنا عبد ال: وقال اِإلمام أمحد

يرد الناس كلهم مث : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال" وإِن منكم إال واردها: "تفسري قول اهللا تعاىل

  ".يصدرون عنها بأعماهلم

شعبة، عن وهكذا رواه الترمذي من حديث إسرائيل، عن السدي به مرفوعاً، مث رواه من حديث 

يرد الناس مجيعاً : "السدي، به فوقفه، وهكذا رواه أسباط عن السدي، عن مرة، عن ابن مسعود قال

الصراط، وورودهم قيامهم حول النار، مث يصدرون عن الصراط بأعماهلم، فمنهم من مير كمر الربق، 

عدو الرجل، حىت إن ومنهم من مير كأجاويد اخليل، ومنهم من مير كأجاويد اِإلبل، ومنهم من مير ك

آخرهم مراً رجل نوره على موضع إامي قدميه، مث يتكفأ به الصراط، والصراط دحضاً مزلة، عليه 

وذكر متام ". حسك كحسك القتاد، حافتاه عليهما مالئكة، معهم كالليب من نار، خيطفون ا الناس

  .احلديث، وله شواهد مما مضى، ومما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

يأمر اهللا بالصراط : عن سلمة بن كهيل، عن أيب الزهراء، عن ابن مسعود قال: سفيان الثوريوقال 

فيضرب على جهنم فيمر الناس عليه على قدر أعماهلم، أوهلمِ كلمح الربق، مث كمر الريح، مث كأسرع 

: نه، مث يقولالبهائم كذلك، حىت مير الرجل سعياً، حىت مير الرجل ماشياً، مث يكون آخرهم يتلبط على بط

  .مل أبطىء بك، إمنا أبطأ بك عملك: فيقول؟ مل أبطأت يب: يارب

وروي حنوه من وجه آخر، عن ابن مسعود مرفوعاً، والوقوف أصح واهللا أعلم، وقال احلافظ أبو نصر 

أخربنا حممد بن حممد بن احلجاج، أخربنا حممد بن عبد الرمحن الربعي، حدثنا : الوائلي يف كتاب اِإلنانة

علي بن احلسني أبو عبيد اهللا، حدثنا زكريا بن حيىي أبو السكني، حدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثنا أبو مهام 

قال رسول : الفرسي، عن سليمان بن املغرية، عن قيس بن قيس بن مسلم، عن طاوس، عن أيب هريرة قال

ن ال توقف على الصراط علم الناس سنيت وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أ: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهذا غريب اِإلسناد، واملنت : مث قال". طرفة عني حىت تدخل اجلنة، فال حتدثن يف دين اهللا حدثاً برأيك

  .حسن أورده القرطيب

قال : حدثنا مروان بن معاوية، عن بكار بن أيب مروان، عن خالد بن معدان قال: وقال احلسن بن عرفة

  .قد مررمت عليها وهي خامدة: فيقال؟ أمل يعدنا ربنا الورود على النار :أهل اجلنة بعد ما دخلوا اجلنة

وقد ذهب آخرون إىل أن املراد بالورود الدخول، قاله ابن عباس وعبد اهللا بن رواحة، وأبو ميسرة، وغري 

  .واحد
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عن حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا غالب بن سليمان، عن كثري بن زياد الربساين، : وقال اِإلمام أمحد

يدخلوا مجيعاً مث ينجي : ال يدخلها مؤمن، وقال بعضهم: اختلفنا يف الورود، فقال بعضنا: أيب مسية قال

وقال . يردوا مجيعاً: إنا اختلفنا يف الورود، فقال: اهللا الذين آمنوا، فلقيت جابر بن عبد اهللا فقلت له

تاً إن ملِ أكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا صم: يدخلوا مجيعاً، وأهوى بإِصبعه إىل أذنيه وقال: سلمان

ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها، فتكون على املؤمن برداً وسالماً، كما كانت على : "عليه وسلم يقول

ثُم ننجي الذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني : "إبراهيم، حىت إن للناس ضجيجاً من ورودهم، مث تال قول اهللا تعاىل

يها جِثياًف."  

حدثنا أبو احلسن حممد ابن : وقال أبو بكر أمحد بن سليمان النجار. لبم خيرجوه يف كتبهم، وهو حسن

عبيد اهللا بن إبراهيم بن عبدة السليطي، حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن سعيد البوشتجي، حدثنا 

ن طلحة اخلزامي، عن خالد بن سليم بن منصور بن عمار، حدثين منصور بن عمار، حدثين بشري ب

جزيا : تقول النار للمؤمن يوم القيامة: "دريك، عن يعلى بن منبه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ..وهذا حديث غريب جداً". مؤمن، فقد أطفأ نورك هليب

؟ نرد النارقالوا أمل يعدنا ربنا أنا : عن سفيان، عن رجل، عن خالد بن معدان قال: وقال ابن املبارك

  .إنكم مررمت عليها وهي خامدة: فيقال

إنكم : فيقال؟ أمل يقل ربنا إنا نرد النار: إِذا دخل أهل اجلنة اجلنة قالوا: ويف رواية عن خالد بن معدان

  .وردمتوها فألفيتموها رماداً

: قيس قالحدثين يعقوب، حدثنا ابن علية، عن اجلريري، عن أيب السليل، عن غنيم بن : وقال ابن جرير

متسك النار بالناس بأا حتتف إهالة، حىت تشوى عليها أقدام اخلالئق، برهم : ذكروا ورود النار، فقال

فيخسف بكل ويل هلا واهللا أعلم م : أمسكي أصحابك ودعي أصحايب، قال: وفاجرهم، مث يناديها مناد

  .وخيرج املؤمنني بيديه، وروى مثله عن كعب األحبار -من الرجل بولده

حدثنا ابن إدريس حدثنا األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر، عن أم ميسرة امرأة زيد : وقال اِإلمام أمحد

ال يدخل النار أحد شهد : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت حفصة، فقال: بن حارثة قالت

  ".اردهاوإِنْ منكُم إِالَّ و: "أليس اهللا يقول: بدراً، واحلديبية، فقالت حفصة

  ".مثَّ ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياً: "فتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول اهللا تعاىل

ورواه أمحد أيضاً، عن معاوية، عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر عن أم ميسرة، عن حفصة، عن 
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، ورواه مسلم من حديث ابن جريج، عن أيب الزبري مسع عن جابر، النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر مثله

عن أم ميسرة، فذكر حنوه وقد تقدم، وستأيت يف أحاديث الشفاعة كيفية جواز املؤمنني على الصراط 

وتفاوت سريهم عليه، حبسب أعماهلم، وقد تقدم أنه صلى اهللا عليه وسلم أول األنبياء إجازة بأمته على 

  .الصراط

حممد صلى اهللا عليه وسلم أول الرسل إجازة، مث عيسى، مث موسى، مث إبراهيم، حىت : اهللا بن سالم وعن عبد

. يكون آخرهم إجازة نوح عليه السالم، فإِذا خلص املؤمنون من الصراط تلقتهم اخلزنة، يهدوم إىل اجلنة

-وللجنة مثانية أبواب -ة كلهامن أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا دعي من أبواب اجلن: "وثبت يف الصحيح

فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن : 

ما على امرء يدعى من أيها شاء من : يا رسول اهللا: كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، فقال أبو بكر

وإِذا دخلوا إىل اجلنة ..." رجو أن تكون منهم يا أبا بكرنعم، وأ: قال؟ ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها

هدوا إىل منازهلم، فهم أعرف ا من منازهلم اليت كانت يف الدنيا، كما سيأيت بيانه يف الصحيح عند البخاري 

  .رمحه اهللا

رمحن حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديري، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عبد ال: وقد قال الطرباين

ال يدخل اجلنة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن زياد، عن عطاء بن يسار، عن سلمان الفارسي قال

  "..هذا كتاب من اهللا، لفالن أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية: بسم اهللا الرمحن الرحيم: إال جبواز
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هدي، عن سلمان الفارسي، أن رسول وقد رواه احلافظ الضياء من طريق سليمان التيمي، عن أيب عثمان الن

هذا كتاب من اهللا : بسم اهللا الرمحن الرحيم: يعطى املؤمن جوازاً على الصراط: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".العزيز احلكيم، لفالن، أدخلوه جنة عالية، قطوفها دانية

شعار املؤمن على : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: عن املغرية بن شعبة قال: وروى الترمذي يف جامعه

  .غريب: مث قال: رب سلم سلم: الصراط

أن األنبياء تقول ذلك، وكذلك املالئكة كلهم : وجاء". رب سلم سلم: نبيكم يقول: "ويف صحيح مسلم

يقولون ذلك وثبت يف صحيح البخاري من حديث قتادة، عن أيب املتوكل الناجي، عن أيب سعيد اخلدري أن 

إِذا خلص املؤمنون من الصراط، حبسوا على قنطرة بني اجلنة والنار، : "لى اهللا عليه وسلم قالرسول اهللا ص

فاقتص هلم مظامل كانت بينهم يف الدنيا، حىت إِذا هذبوا ونقوا، أذن بدخول اجلنة، فألحدهم أهدى إىل مرتله 

  ".يف اجلنة من مرتله الذي كان يف الدنيا

ى احلديث، وجعل هذه القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنني خاصة، وليس يسقط وقد تكلم القرطيب يف التذكرة عل

  .منه أحد يف النار

هذه بعد جماوزة النار، فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول آخر، مما يعلمه اهللا، وال نعلمه، وهو . قلت
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  .أعلم

، عن عثمان، عن حممد بن أنس حدثنا مؤيد بن سعيد، حدثنا صاحل بن موسى، عن ليث: وقال ابن أيب الدنيا

جوزوا النار بعفوي، : يقول اهللا تعاىل يوم القيامة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بن مالك، قال

  ".وادخلوا اجلنة برمحيت، واقتسموها بفضائل أعمالكم

وله مثله، وهو عن عبد اهللا من ق. وهذا حديث غريب، وقد رواه أبو معاوية، عن إمساعيل بن مسلم، عن قتادة

توهم نفسك يا أخي إذا سرت : "منقطع، بل معضل، وقد قال بعض الوعاظ فيما حكاه القرطيب يف التذكرة

على الصراط، ونظرت إىل جهنم حتتك سوداء مدهلمة، وقد تلظى سعريها، وعال هليبها وأنت متشي أحياناً، 

 : وتزحف أحياناً أخرى، مث أنشد

إِذا برز العباد لذي الـجـاللِ أبت نفسي تثوب فما احتـيالـي

بأوزار كأمـثـال الـجـبـالِ وقاموا من قبـورهـم حـيارى

فمنهم من يكب على الشـمـالِ وقد نصب الصراط لكي جيوزوا

تلقاه العرائس بـالـغـزالـي ومنهم من يسـري لـدار عـدن

غفرت لك الذنوب فال تبـالـي ياولـيي: يقول له املـهـيمـن

  فصل 
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يوم نحشر الْمتقني إىل الرحمن وفْداً ونسوق الْمجِرِمني إىل جهنم وِرداً الَ يملكُونَ : "قال اهللا تعاىل

  ".الشفَاعةَ إِالَّ من اتخذَ عند الرحمن عهداً

أم يؤتون ا عند : "ويف احلديث". اأم يؤتون بنجائب من اجلنة يركبو: "كما سيأيت: ورد يف احلديث

  ".قيامهم من قبورهم

إن الناس كلهم حيشرون مشاة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه : "ويف صحة ذلك نظر، إذ قد تقدم يف حديث

أشهد أال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً : وسلم راكب ناقة، وبالل ينادي باألذان بني يديه، فإِذا قال

  ".األولون واآلخرون صدقه: رسول اهللا

فإِذا كان هذا من خصائص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإِمنا يكون إتيام بالنجائب بعد اجلواز على 

أنه يضرب هلم حياض، بعد جماوزة : "وقد ورد يف حديث الصور. الصراط، وهو األشبه واهللا أعلم

م، مث نوح، مث إبراهيم، مث موسى، مث عيسى مث الصراط، وأم إِذا وصلوا إىل باب اجلنة يستشفعون إىل آد

حممد، صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، فيكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الشفيع هلم يف 

  ".ذلك

كما ثبت يف الصحيح عند مسلم، من حديث أيب النضر هاشم بن القاسم، ورواه ابن اِإلمام أمحد عنه، 

آيت . "بت، عن أنس بن مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعن سليمان بن املغرية، عن ثا

". بك أمرت أال أفتح ألحد قبلك : حممد، فيقول: فأقول؟ من أنت: باب اجلنة، فأستفتح، فيقول خازا

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن املختار ابن : وقال مسلم

أنا أكثر األنبياء تبعاً ليوم القيامة، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس بن مالك قال فليفل، عن

  ".وأول من يقرع باب اجلنة

جيمع اهللا الناس يوم القيامة، فيقوم املؤمنون حني تزلف هلم اجلنة، فيأتون آدم : "ويف صحيح مسلم

  ".لست بصاحب ذلك؟ اجلنة اال خطيئة أبيكم آدمأخرجكم من : يا أبانا اشفع لنا، فيقول هلم: فيقولون

وذكر متام احلديث، وهو شاهد قوي ملا ذكر يف حديث الصور، من ذهام إىل األنبياء مرة ثانية، 

يستشفعون م إىل اهللا، ليستأذنوه هلم يف دخوهلم اجلنة، ويتعني هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما 

  .واهللا أعلم. ، كما تقدمتعني للشفاعة األوىل العظمى

يوم : "كنا جلوساً عند علي فقرأ هذه اآلية: حدثنا سويد بن سعيد قال: وقد قال عبد اهللا ابن اِإلمام أمحد

  ".حنشر الْمتقني إِلَى الرحمن وفْداً ونسوق الْمجرِمني إِلَى جهنم وِرداً



 ٤٦٥

وال حيشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق مل تر اخلالئق مثلها،  واهللا ما على أرجلهم حيشرون،: "فقال

  ".عليها رحائل من ذهب، لريكبوا عليها حىت يضربوا أبواب اجلنة

رحائل من ذهب أين : "ورواه ابن جرير، وابن أيب حامت، من حديث عبد الرمحن بن إسحاق وزاد بعدها

  .والباقي مثله" منها الزبرجد

حدثنا مسلمة بن جعفر : يب، حدثنا أبو غسان، حدثنا مالك إمساعيل النهديحدثنا أ: وقال ابن حامت

إن علياً كان يوماً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ علي : مسعت أبا معاذ البصري قال: البجلي

  ".يوم نحشر الْمتقني إِلَى الرحمن وفْداً: "هذه اآلية

والذي نفسي بيده إم إذ : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ كب يا رسول اهللاما أظن الوفد إال الر: فقال

خيرجون من قبورهم يستقبلوق، أو يؤتون بنوق بيض، هلا أجنحة، وعليها رحال الذهب، شراك نعاهلم 

نور يتألأل، كما خطوة منها مد البصر، فينتهون إىل شجرة ينبع من أصلها عينان، فيشربون من إحدامها، 

يغسل ما يف بطوم من دنس، ويغتسلون من األخرى، فال تشعث أبشارهم بعدها أبداً، وجتري عليهم ف

نضرة النعيم، فينتهون، أو فيأتون باب اجلنة، فإِذا حلقة من ياقوتة محراء على صفائح الذهب، فيضربون 

أقبل، فتبعث قيمها باب احللقة على الصفائح، فسمع هلا طنني، بأعلى، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد 

إمنا أنا قيمك، وكلت ؟ ارفع رأسك: ساجداً فيقول: أراه قال: قال مسلمة. فيفتح له، فإِذا رآه خر له

بأمرك، فيتبعه ويقفو أثره، فيستخف احلوراء بالعجلة، فتخرج من خيام الدر والياقوت، حىت تعتنقه، مث 

، وأنا الناعمة اليت ال أبأس، وأنا الراضية اليت ال وأنا حبك، وأنا اخلالدة اليت ال أموت. أنت حيب: تقول

أسخط، وأنا املقيمة اليت ال أظن، فيدخل بيتاً من أسه إىل سقفه مائة ذراع، بناؤه على جندل اللؤلؤ، 

طرائقه أمحر وأخضر وأصفر، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها، ويف البيت سبعون سريراً، على كل 

ة سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة، يرى مخ ساقها من وراء سرير سبعون حشية على كل حشي

: احللل، يقضي مجاعها يف مقدار ليلة من لياليكم هذه، األار من حتتهم تطرد، أار من ماء غري آسن قال

صاف ال كدر فيه، وأار من لنب مل يتغري طعمه، مل خيرج من ضروع املاشية، وأار من مخر لذة 

يعصرها الرجال بأقدامهم، وأار من عسل مصفى، مل خيرج من بطون النحل، فيستحلى للشاربني، مل 

  ".ودانِيةً علَيهِم ظالَلُها وذُلِّلَت قطوفُها تذْليال: "الثمار، فإِن شاء أكل قائماً، وإن شاء متكئاً مث تال

نحتها فيأكل من جنوا أي األلوان أخضر، فريفع أج: ورمبا قال: فيشتهي الطعام، فيأتيه طري أبيض قال

وتلْك الْجنةُ الَّتي أورِثْتموها بِما كُنتم : "شاء، مث تطري، فيذهب، فيدخل امللك، فيقول سالم عليكم



 ٤٦٦

  ".تعملون

، وقد رويناه يف "ولو أن شعرة من شعر احلوراء وقعت ألهل األرض، لصارت الشمس معها سواداً يف نور

  .الم علي موقوفاً عليه، وهو أشبه بالصحة واهللا أعلماجلعديات من ك

: حدثنا علي بن اجلعد، أخربنا زهري، عن أيب إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: وقال أبو القاسم البغوي

  ".زمراً وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة: "ذكر النار فعظم أمرها ذكراً ال أحفظه مث تال قول اّهللا تعاىل

حىت إِذا انتهوا إىل باب من أبواا، وجدوا عنده شجرة خيرج من حتت ساقها عينان جتريان، : مث قال

فعمدوا إىل إحدامها، كأمنا أمروا ا، فشربوا منها، فأذهبت ما يف بطوم من قذى، أو أذى، أو بأس، مث 

ومل تتغري أشعارهم بعدها أبداً، وال  عمدوا إىل األخرى، فتطهروا منها، فجرت عليهم نضرة النعيم،

سالَم علَيكُم طبتم : "تشعث رؤوسهم، كأمنا دهنوا بالدهان، مث إِذا انتهوا إىل اجلنة، فقال هلم خزنتها

يندالا خلُوهخفَاد."  

أبشر مبا  :فيطيفون م كما يطيف ولدان أهل الدنيا باحلميم، يقدمون عليهم فيقولون: مث يلقاهم الولدان

جاء : أعد اهللا لكم من الكرامة، مث ينطلق غالم من تلك الولدان إىل بعض أزواجه من احلور العني، فيقول

أنا رأيته، وهو ما رآين، فيستخف : قال؟ أنت رأيته: فالن بامسه الذي كان يدعى به يف الدنيا، قالت

رتلة نظر إىل أساس بنيانه، فإِذا جندل إحداهن الفرح، حىت يكون، على أسكفة الباب، فإِذا انتهى إىل م

اللؤلؤ، فوقه صرح أمحر، وأخضر، وأصفر، من كل لون، مث رفع رأسه، فنظر إىل سقفه، فإِذا مثل الربق، 

ولوال أن اهللا قدره لذهب بصره، مث طأطأ رأسه، فإِذا أزواجه، وأكواب موضوعة، ومنارق مصفوفة، و 

  ".د اللَّه الذي هدانا لهذَا وما كُنا لنهتدي لَوالَ أَنْ هدانا اللَّهالْحم: "زرايب مبثوثة، مث اتكأ فقال

  ...لقد جاءت رسل ربنا باحلق، ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون

  .حتيون فال متوتون أبداً، وتقيمون فال تظعنون أبداً، وتصحون فال مترضون أبداً: مث ينادي مناد

وهذا ال يقتضي تغري الشكل من احلال اليت كان الناس عليهم يف الدنيا، إىل طول ستني ذراعاً، وعرض ستة 

أذرع، كما هي صفة كل من دخل اجلنة، كما ورد به احلديث، يكون عند العينني اللتني يغتسلون من 

م، وكلهم أنسب وأقرب إحدامها، فيغسل ما يف بطوم من األذى، ومن األخرى، فتجري عليهم نضرة النعي



 ٤٦٧

  .لضعف إسناده" أن ذلك يكون يف العرصات : "مما جاء يف احلديث املتقدم

وقد أبعد من زعم أن ذلك يكون عند املقام من القبور، ملا يعارضه من األدلة القائمة على خالف ذلك، واهللا 

  .تعاىل أعلم

ذكر لنا أن الرجل اذا دخل : بن هالل، قال أخربنا سليمان بن املغرية، عن محيد: وقال عبد اهللا بن املبارك

ولو . اجلنة، وصور صورة أهل اجلنة، وألبس لباسهم، وحلى حليهم، وأري أزواجه وخدمه، يأخذه سوار فرح

  "..فإا قائمة لك أبداً؟ أرأيت سوار فرحتك هذه: كان ينبغي أن ميوت ملات من سوار فرحه، فيقال له

إن : بن سعد، عن زهرة، عن معد القرشي، عن أيب عبد الرمحن اجليلي قال أخربنا رشدين: وقال ابن املبارك

  .العبد أول من يدخل اجلنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأم اللؤلؤ

وأنبأنا حيىي بن أيوب، حدثين عبد اهللا بن زحر، عن حممد بن أيوب، عن أيب عبد الرمحن : قال ابن املبارك

ن أهل اجلنة مساطان، ال يرى طرفامها من غلمانه، حىت إذا مرَ مشوا إنه ليصنف للرجل م: "املعافري، قال

  ".وراءه

إذا دخل املؤمن اجلنة، دخل أمامه ملك، فيأخذ : "وروى أبو نعيم عن مسلمة، عن الضحاك بن مزاحم، قال

ل أرى أكثر القصور اليت رأيتها من ذهب وفضة، فيقو: فيقول؟ انظر، ماذا ترى: به يف سككها، فيقول له



 ٤٦٨

حنن لك، مث : إن هذا لك، حىت إذا ظهر ملن فيها، استقبلوه من كل باب، ومن كل مكان، قائلني: امللك

إن هذا : "خيام هي أكثر خيام رأيتها عساكر، وأكثرها أنيساً، فيقول: فيقول؟ ماذا ترى: فيقول. امش: يقول

عن أيب سليمان الدارين : أيب احلواري وقال أمحد بن. حنن لك: أمجع لك، فإذا ظهر ملن فيها استقبلوه قائلني

  ".وإِذَا رأيت ثَم رأيت نعيماً وملْكاً كَبِرياً: يف قوله تعاىل

استأذن يل على ويل اهللا، : إن امللك ليأيت بالتحفة إىل ويل اهللا عز وجل، فما يصل إليه إِال بإذن، فيقول حلاجبه

د حاجب، ومن داره إىل دار السالم، باب يدخل منه على ربه فيعلم ذلك احلاجب حاجباً آخر، وحاجباً بع

  ".إِذا شاء بال إذن، ورسول رب العزة ال يدخل عليه إِال بإذن

حدثنا خالد بن خداش، حدثنا مهدي بن ميمون، عن حممد بن عبد امللك بن أيب : وقال ابن أيب الدنيا

 -إن أكرم خليقة اهللا على اهللا: "سالم فقال كنا جلوساً اىل عبد اهللا بن: يعقوب، عن بشر بن سعاف، قال

وإن اجلنة يف السماء، وإن النار يف األرض، فإذا كان : "هو أبو القاسمِ صلى اهللا عليه وسلم -سبحانه وتعاىل

؟ أين أمحد وأمته: يوم القيامة بعث اهللا اخلليقة أمة أمة، ونبياً نبياً، مث يوضع جسر على جهنم، مث ينادي مناد

تبعه أمته، برها، وفاجرها، فيأخذون اجلسر، ويطمس اهللا أبصار أعدائه، فيتهافتون فيها، من مشال فيقوم وت

وميني، وينجو النيب صلى اهللا عليه وسلم، والصاحلون معه، وتتلقاهم املالئكة، وبناء بيوم ومنازهلم من اجلنة 



 ٤٦٩

انب اآلخر، مث يتبعهم األنبياء واألمم، على ميينك، وعلى يسارك، حىت ينتهي إىل ربه، فيلقى له كرسي من اجل

  .وهذا موقوف على ابن سالم رضي اهللا عنه". حىت يكون آخرهم نوح عليه الصالة والسالم

حدثنا أبو نصر التمار، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت البناين، عن أيب عثمان النهدي، : وقال ابن أيب الدنيا

من جتيز : ربنا: القيامة، وله حد كحد املوسى، فتقول املالئكة يوضع الصراط يوم: "عن سلمان الفارسي قال

 ".ما عبدناك حق عبادتك: ربنا: من شئت من خلقي، فيقولون: فيقول؟ على هذا

  فصل 

  ذكر بعض صفات أهل اجلنة وبعض ما أعد من نعيم هلم

ال رسول اهللا صلى اهللا ق: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة قال: قال اِإلمام أمحد

أول زمرة تلج اجلنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، ال يبصقون فيها، وال ميتخطون : "عليه وسلم

فيها، وال يتغوطون فيها، وأمشاطهم الذهب والفْضة، وجمامرهم من األلوة، ورحيهم املسك، ولكل واحد 

ال اختالف بينهم، وال تباغض، قلوم على  منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من احلسن،

  ".قلب واحد، يسبحون اهللا بكرة وعشية

عن حممد بن رافع، عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاري، عن حممد بن مقاتل، عن ابن : وهكذا رواه مسلم

  .املبارك كالمها عن معمر به

: عن أيب زرعة، عن أيب هريرة، قال حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع،: وقال أبو يعلى



 ٤٧٠

أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

على صورة أشد كوكب دري يف السماء إضاءة، ال يبولون، وال يتغوطون، وال يتفلون، وال ميتخطون، 

األلوة، وأزواجهم احلور العني، وأخالقهم على خلق رجل  أمشاطهم الذهب، ورحيهم املسك، وجمامرهم

 .عن أيب خيثمة، واتفقا عليه من حديث جرير: رواه مسلم" واحد، على صورة أبيهم، ستون ذراعاً

  ذكر بعض ما ورد يف سن أهل اجلنة 

عن  واللفظ له، من حديث محاد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان،: وروى اِإلمام أمحد، والطرباين

يدخل أهل اجلنة جرداً، مرداً، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، قال

  ".بيضاً، جعاداً، مكحلني، أبناء ثالث وثالثني، على خلق آدم، ستون ذراعاً، يف عرض سبع أذرع

خربنا عمران القطان، عن قتادة، حدثنا أمحد بن إمساعيل العدوي، حدثنا عمر بن مرزوق، أ: وقال الطرباين

: عن شهر بن حوشب، عن عبد الرمحن بن غنم، عن معاذ بن جبل، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".يدخل أهل اجلنة جرداً، مرداً، مكحلني، بين ثالث وثالثني"

  .هذا حديث حسن غريب: من حديث عمران بن داود القطان، مث قال: ورواه الترمذي



 ٤٧١

حدثنا القاسم بن هشام، حدثنا صفوان بن صاحل، حدثين جرد بن جراح : بو بكر بن أيب الدنياوقال أ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : العسقالين، حدثنا األوزاعي، عن هارون بن رياب، عن أنس بن مالك، قال

وعلى ميالد  يدخل أهل اجلنة اجلنة على طول آدم، ستني ذراعاً بذراع امللك، على حسن يوسف،: "وسلم

  ".عيسى، ثالث وثالثني سنة، وعلى لسان حممد جرداً، مرداً، مكحلني

حدثنا عمر، عن األوزاعي، : وقد رواه أبو بكر بن أيب داود، حدثنا حممود بن خالد، وعباس بن الوليد، قاال

جلنة على يبعث أهل ا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن هارون بن رياب، عن أنس بن مالك، قال

صورة آدم، ميالد ثالث وثالثني سنة، جرداً، مرداً، مكحلني، مث يذهب م إىل شجرة يف اجلنة، فيكتسون 

  ".منها، ال تبلى ثيام، وال يفىن شبام

حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، أخربنا عمرو بن احلارث، أن دراجاً أبا : وقال أبو بكر بن أيب داود

من مات من : "عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالسمح حدثه، 

  ".أهل اجلنة من صغري أو كبري، يردون بين ثالث وثالثني يف اجلنة، ال يزيدون عليها أبداً، كذلك أهل النار

  .احلارث عن سويد بن نضر، عن ابن املبارك، عن رشدين بن سعد عن عمرو بن: ورواه الترمذي

  كتاب صفة النار، وما فيها من العذاب األليم، أجارنا اهللا تعاىل منها برمحته، إنه جواد كرمي 



 ٤٧٢

  ".فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلوا فاتقوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ أعدت للْكَافرِين: "قال اهللا تعاىل

  ".ك علَيهِم لَعنةُ اللَّه والْمالَئكَة والناس أجمعنيأولئ: "وقال تعاىل

  ".أولئك الَّذين اشتروا الضالَلَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أصبرهم علَى النارِ: "وقال تعاىل

ار فَلَن يقْبلَ من أحدهم ملُْء األرض ذهباً ولَو افْتدى بِه إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفّ: "وقال تعاىل

رِيناصن نم ما لَهمو يمأل ذَابع ملَه كأولئ."  

غَيرها  إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلّما نضجت جلُودهم بدلَناهم جلُوداً: "وقال تعاىل

  ".ليذوقُوا الْعذَاب إِنَّ اللّه كَانَ عزيزاً حكيماً

خالدين  إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكن اللَّه ليغفر لَهم والَ ليهديهم طَرِيقاً إِالَّ طَرِيق جهنم: "وقال تعاىل

  ".للَّه يِسرياًفيها أبداً وكَانَ ذَلك علَى ا

امة إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما يف اَألرض جميعاً ومثلَه معه ليفْتدوا بِه من عذَابِ يوم الْقي: "وقال تعاىل

ما همارِ والن نوا مخرجونَ أنْ ييرِيد يمذَاب أَلع ملَهو مهنلَ مقُبا تم يمقم ذَابع ملَها وهنم ارِجِنيبِخ."  

 حىت إِنَّ الَّذين كًذّبواْ بآياتنا واستكْبروا عنها الَ تفَتح لَهم أَبواب السماِء والَ يدخلونَ الْجنةَ: "وقال تعاىل

جزِي الْمجن ككَذَلو ياطالْخ ملُ يف سمالْج جلي ككَذَلاش وغَو قهِمفَو نمو ادهم منهج نم ملَه نيرِم

نيمزِي الظَّالجن."  

كُوا وقَالُوا الَ تنفروا يف الْحر قُلْ نار جهنم أشد حراً لَو كَانوا يفْقَهونَ فَلْيضحكُوا قَليالً ولْيب: "وقال تعاىل

  ".بِما كَانوا يكِْسبونَ كَثرياً جزاَء

  ".ثُم نذيقُهم الْعذَاب الشديد بِما كَانوا يكْفرونَ: "وقال تعاىل

لَهم فيها زفري وشهِيق خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إِالَّ ما شاء ربك إِنَّ ربك : "وقال تعاىل

  ".دفَعالٌ لما يرِي

ونحشرهم يوم القيامة علَى وجوههِم عمياً و بكْماً وصماً مأْواهم جهنم كلَّما خبت : "وقال تعا ىل

  ".زِدناهم سعرياً

نارٍ يصب من فَوق هذَان خصمان اختصموا يف ربهِم فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب من : "وقال تعاىل

جرخوا أَنْ يادا أَركُلّم يددح نم عقَامم مولَه الْجلُودو مطُوا يف بم هر بِهصي يممالْح هِمرءوس نا مهنوا م

  ".غَم أعيدوا فيها وذُوفواْ عذَاب الْحرِيق

فَأولئك هم الْمفْلحونَ وومن خفّت موازِينه فَأولئك الّذُين خِسروا  فَمن ثَقُلَت موازِينه: "وقال تعاىل



 ٤٧٣

يكُم فَكًنتم بِها أَنفُسهم في جهنم خالدونَ تلْفَح وجوههم النار وهم فيها كَالحونَ أَلَم تكُن آياتني تتلَى علَ

مونَ قَالَ ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا وكُنا قَوماً ضالِّني ربنا أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالتكَذِّبونَ قَالُوا 

بلْ كًذّبوا : "اىلوقال تع". اخسئُوا فيها والَ تكَلِّمون إنه كَانَ فَرِيق من عبادي يقولونَ ربنا آمنا فَاغفر لَنا

طاً ويغا تعوا لَهمس يدعب كَانن مم مهأَترياً إِذَا رعس ةاعبِالس كًذّب نما لندتوأَع ةاعفرياً وإِذَا ألْقُوا بالسز

مووا الْيعدوراً الَ تثُب كالنا هوعد نِنيقَرقاً ميكَاناً ضا مهنرياً موراً كَثوا ثُبعادداً واحوراً وثُب."  

ه فَكبكبوا فيها هم والْغاوونَ وجنود إِبليس أَجمعونَ قَالُواْ وهم فيها يختصمونَ تاللَّه إِنْ تاللَّ: "وقال تعاىل

و نيالَمالْع ببِر يكموسبِني إِذْ نا لَفَي ميم إِنْ كنميق حدالَ صو نيعافش نا ما لَنرِمونَ فَمجا إِالَّ الْما أَضلَّنم

بإِنَّ رو نِنيؤمم مها كَانَ أَكْثَرمةً وآلي كي ذلإِنَّ ف نِنيالْمؤم نكُونَ مةً فَنا كَرأنَّ لَن فَلَو زيزالْع ولَه ك

يمحالر."  

  ".أولئك الَّذين لَهم سوء الْعذَابِ وهم يف اآلخرةَ هم اَألخسرونَ: "وقال تعاىل

  ".نمتعهم قَليالً ثُم نضطَرهم إِلَى عذَابٍ غَليظ: "وقال تعاىل

منها أعيدوا فيها وقيلَ لَهم ذوقًوا وأَما الَّذين فَسقُوا فَمأواهم النار كُلّما أَرادوا أنْ يخرجوا : "وقال تعاىل

  ".هم يرجِعونَعذَاب النارِ الَّذي كنتم بِه تكَذِّبونَ ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ اَألدنى دون الْعذَابِ األكربِ لَعلّ

  عرياً خالدين فيها أَبداً الَ يجدونَ ولياً والَ نصرياًإِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم س: "وقال تعاىل

ا إِننبقَالُوا روال وسا الرنوأطَع نا اللَّها أَطَعنتا لَيقولُونَ يارِ يي النف موههجو قلَّبت موا ينتادا سنا أَطَع

بِيال را السلُّونا فَأضراءنكُبناً كَبِرياًولَع همنالْعذَابِ والْع نم نفَيعض ما آنب."  

 والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم الَ يقْضى علَيهِم فَيموتوا والَ يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذلك: "وقال تعاىل

ها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير الَّذي كُنا نعملُ أَو لَم نعمركم ما نجزِي كلَّ كَفُورٍ وهم يصطَرخونَ في

  ".يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاَءكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمني من نصري

اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفرونَ اليوم نختم علَى أفْواههِم  هذه جهنم الَّتي كُنتم توعدونَ: "وقال تعاىل

تفَاس ينهِملَى أَعا عنساُء لَطَمشن لَوونَ وكِْسبا كَانوا يبِم ملهجأَر دهشتو يهِمدا أينكَلِّمتى وراطَ فَأنقُوا الصب

ن لَوونَ ورصبونيجِعرالَ ياً ويضوا مطَاعتا اسفَم هِمتكَانلَى مع ماهنخساُء لَمش."  

احشروا الَّذين ظَلَموا وأزواجهم وما كَانوا يعبدونَ من دون اللَّه فَاهدوهم إِلَى صراط : "وقال تعاىل

  ".ما لَكُم الَ تناصرونَ بلْ هم الْيوم مستسلمونَ الْجحيم وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ

هذَا وإِنَّ للطَّاغني لَشر مآبٍ جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمهاد هذَا فَلْيذًوقُوه حميم وغَساق، : "وقال تعاىل



 ٤٧٤

مع محقْتم جهذَا فَو اجوأَز هكْلش نم رباً وآخحرالَ م متلْ أَنارِ قَالُوا بالُوا النص مهإِن حباً بِهِمرالَ م كُم

النارِ وقَالُوا ما لَنا الَ بِكًم أَنتم قدمتموه لَنا فَبئْس الْقَرار قَالُوا ربنا من قَدم لَنا هذَا فَزِده عذَاباً ضعفاً في 

ى رِجرنماصخت قإِنَّ ذلك لَح ارصاَألب نهمع اغَتز اً أَمرِيخس ماهذْنخارِ اتراًألش نم همدعا نل  االً كُنأَه

  ".النارِ

لَهم خزنتها ألَم وسيق الذين كَفَروا إِىل جهنم زمراً حتى إِذَا جاُءوها فُتحت أَبوابها وقَالَ : "وقال تعاىل

نلَكلَى وذَا قَالُوا به كُمموقَاَء يكُم لونرذنيو كُمبر آيات كُملَيلُونَ عتي كُمنسلٌ مر كُمأتةُ يمكَل قَّتح 

  ".س مثْوى الْمتكبرِينالْعذَابِ علَى الْكَافرِين قيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فبِئْ

كْفُرونَ إِنَّ الَّذين كَفَزوا ينادونَ لَمقْت اللَّه أَكْبر من مقْتكم أَنفسكُم إِذْ تدعونَ إِلَى اِإلميان فَت: "وقال تعاىل

نا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروج من سبِيل ذلكًم بِأَنه إِذَا دعي اللَّه قَالُوا ربنا أَمتنا اثنتين وأَحييتنا اثْنتين فَاعترفْ

  ".وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِه تؤمنوا فَالْحكْم للّه الْعلي الْكَبِريِ

غدواً  سوُء الْعذَابِ النار يعرضونَ علَيها  فَوقْاهم اهللا سيئَات ما مكَروا وحاق بِآلِ فرعونَ: "قال تعاىل

 الضعفَاُء للّذين وعشياً ويوم تقًوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ وإِذ يتجاجونَ في النارِ فَيقُولُ

عاً فَهبت ا لَكُما كُنوا إِنركْبتاس قَد ا إِنَّ اللَّهيها كُلٌّ فروا إِنكْبتاس ينارِ قَالَ الَّذالن نيباً مصا ننونَ عنغم متلْ أَن

وا أَولَم تك عذَابِ قَالُحكَم بين الْعباد وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكم خيَفِّف عنا يوماً من الْ

الَلٍ إنا لني ضإِالَّ ف رِيناُء الْكَافعا دموا وعلَى قَالُوا فَادقَالُوا ب اتنيبِالْب لُكُمسر يكُمأْتت ينالَّذا ولَنسر نصر

  ".المني معذرتهم ولَهم اللَّعنةُ وهلم سوء الدارِآمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم اَألشهاد يوم ال ينفَع الظَّ

الَّذين كًذّبوا بالْكتابِ وبِما أَرسلْنا بِه رسلَنا فَسوف يعلَمونَ، إِذ اَألغالَلُ في أَعناقهِم : "وقال تعاىل

ي النف يم ثُممي الْحبونَ فحسلُ يالَسالسقَالُوا و اللَّه دون نركُونَ متش تماكُنم نأَي ميلَ لَهق ونَ ثُمرجسارِ ي

رحونَ في األرض ضلُّوا عنا بلْ لَّم نكُن ندعوا من قَبلُ شيئاً كَذَلك يضلُّ اللَّه الْكَافرِين ذلكُم بِما كُنتم تفْ

بِمو قرِ الْحيبِغرينكَبى املتثْوم ا فَبِئْسيهف يندالخ منهج ابوخلُوا أَبفْرحونَ ادت متا كُن."  

وى وذلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فأَصبحتم من اخلَاسرِين فَإِنْ يصبِروا فَالنار مثْ: "وقال تعاىل

و ملَّهمو يهِمدأَي نيا بم وا لَهمنياء فَزنقُر ما لَهنضقَيو بِنيتعالْم نم ما هبوا فَمتعتسإِنْ ي قحو ملْفَها خ

الَّذين كَفَروا الَ  علَيهِم الْقَول في أممٍ قَد خلَت من قَبلهِم من الْجِن واإلنس إِنهم كَانوا خاسرِين وقَالَ

لَنيداً ودذَاباً شوا عكَفَر ينالَّذ يقَنذونَ فَلنبلغت لّكًملَع يها فوالْغو آنهذَا الْقُروا لعمسي تأَ الَّذوأَس مهزِينج

ا ديهف لَهم ارالن اء اللَّهداُء أَعزج كلُونَ ذلمعوا يكَان ينقَالَ الَّذونَ ودحجا يناتوا بآيا كَاناًء بِمزج لْدالْخ ار



 ٤٧٥

  ".كَفَروا ر بنا أرِنا الَّذين أضالنا من الْجِن واِإلنس نجعلْهما تحت أقْدامنا ليكُونا من اَألسفَلني

نم خالدونَ الَ يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ وما ظَلَمناهم ولَكن إِنَّ الْمجرِمني في عذَابِ جه: "وقال تعاىل

بِالْح جِئْناكُم ثُونَ لَقَدماك كُمقَالَ إِن كبا رنلَيقْض عيل كالا ما يادونو نيمالظَّال موا هكَان نلَكو ق

  ".رِهونأكْثَركُم للْحق كَا

إِنَّ شجرةَ الزقُّوم طَعام األثيم كَالْمهل يغلي في الْبطُون كَغلْي الْحميم خذوه فَاعتلُوه إِىل : "وقال تعاىل

هذَا ما كُنتم بِه سواِء الْجحيم مثَّ صبوا فَوق رأسه من عذَابِ الْحميم ذُق إِنك أنت الْعزِيز الْكَرِمي إِنَّ 

  ".تمترونَ

عمه مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقونَ فيها أنهار من ماٍء غَيرِ آسن وأَنهار من لَّبن لَّم يتغير طَ: "وقال تعاىل

ى ولَهم فيها من كُل الثَّمرات ومغفرةٌ من ربهِم وأنهاز من خمر لَذَّة للشارِبِني وأنهار من عسل مصفَّ

ماءهعأم يماً فَقَطَّعماَء حقوا مسارِ ويف الن دالخ وه نكَم."  

  ".يوم نقُولُ لجهنم هل امتألت وتقُولُ هلْ من مزِيد: "وقال تعاىل

ونَ إِىلَ نارِ جهنم دعاً هذه النار الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ أَفَِسحر هذا أم أنتم الَ تبصر يوم يدع: "وقال تعاىل

  ".ونَ اصلَوها فَاصبِروا أو الَ تصبِروا سواٌء علَيكم إِنما تجزونَ ماكُنتم تعملُونَ

موعدهم والساعةُ أدهى وأمر إنَّ الْمجرِمني في ضالل وسعر يوم يسحبونَ في  بل الساعة: "وقال تعاىل

  ".لْبصرِالنارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس سقَر إِنا كُلّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ وما أَمرنا إِال واحدة كَلَمح بِا

املُجرِمونَ بِِسيماهم فَيؤخذُ بِالنواصي واَألقْدام فَبأي آالَِء ربكُما تكَذِّبان هذه جهنم يعرف : "وقال تعا ىل

انكَذِّبا تكمبآالَِء ر فَبِأَي يم آنمح نيبها ونيطُوفُونَ بونَ يرِمجا الْمبِه كًذّبي يالَّت."  

حاب الشمالِ ما أصحاب الشمالِ في سموم وحميم وظل من حيموم ال بارِد والَ كَرِمي وأص: "وقال تعاىل

تنا وكنا ترابا إِنهم كَانوا قَبلَ ذلك مترفني وكَانوا يصرونَ علَى احلنث الْعظيم وكُنا تراباً وعظَاماً أئذَّا م

  ".مبعوثونَ أو آباؤنا اَألولُونَوعظاماً خنرة أئنا لَ

  ".فَالْيوم الَ يؤخذُ منكم فديةٌ والَ من الَّذين كَفَروا مأواكُم النار هي موالكم وبِئْس الْمصري: "وقال تعاىل

وقًودها الناس والْحجارةُ علَيها مالَئكَةٌ غالَظٌ يأيها الَّذين آمنوا قواْ أنفسكُم وأَهليكم ناراً : "وقال تعاىل

  ".شداد الَ يعصونَ اللَّه ما أمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

شهِيقاً وهي تفُور وللَّذين كَفَروا بِربهِم عذَاب جهنم وبِئْس الْمصري إِذَا ألْقُوا فيها سمعوا لَها : "وقال تعاىل

لَى قَدقَالًوا ب يرذن كُمأتي ا أَلَمهتنزخ مأَلَها فوج سيهف يا ألْقكُلّم ظيالْغ نز ميمت كَادا  تنفَكًذّب يرذا ناَءنج



 ٤٧٦

ري وقَالُوا لَو كنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ وقلْنا ما نزلَ اللَّه من شيٍء إِنْ أَنتم إِالَّ في ضالَلٍ كَبِ

  ".السعريِ فَاعترفوا بِذَنبِهِم فَسحقاً ألصحابِ السعريِ

  ".كَذلك الْعذَاب ولَعذَاب اآلخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ: "وقال تعاىل

أؤيتَ كتابه بِشماله فَيقُول يا لَيتنِي لَم أوت كتابيه ولَم أَدرِ ما حسابِيه يا لَيتها كَانت  وأَما من: "وقال تعاىل

ذَرعها سبعونَ  ِسلَةالْقَاضيةَ ما أَغنى عني ماليه هلَك عني سلْطَانِيه خذُوة فَغلُّوه ثُم الْجحيم صلُّوه ثُم يف سلْ

لَة الْي سني فَلَيكسام الْملَى طَعع ضحالَ ييم وظالْع بِاللَّه نمؤه كَانَ الَ يإِن لُكُوهاعاً فَاسرذ يمما حنا هه مو

  ".والَ طَعام إِالَّ من غسلني الَ يأكُله إِالَّ الْخاطئُونَ

في  د الْمجرِم لَو يفْتدي من عذَابِ يومئذ بِبنِيه وصاحبته وأَخيه وفَصيلَته الَّتي تؤوِيه ومنيو: "وقال تعاىل

  ".األرض جميعاً ثَم ينجِيه كًالّ إِنها لَظَى نزاعةً للشوى تدعوا من أَدبر وتولَّى وجمع فَأَوعى

ا سأصليه سقَر وما أدراك ما سقر الَ تبقي والَ تذَر لَواحةٌ للْبشرِ علَيها تسعةَ عشر وما جعلْن: "وقال تعاىل

لَّذين أوتوا الْكتاب و يزداد أصحاب النارِ إِالَّ مالَئكَةً وما جعلْنا عدتهم إِالَّ فتنةً للّذين كَفَروا ليستيقن ا

ي قُلُوبِهِم مف ينقولَ الَّذونَ ولينمؤالْمو ابتوا الْكأوت ينالَّذ ابترالَ ياناً ووا إمينآم ينرونَ الَّذالْكَافو ضر

ُء ويهدي من يشاء وما يعلَم جنود ربك إِالَّ هو وما هي ماذَا أراد اللَّه بِهذَا مثَالً كَذلك يضلُّ اللَّه من يشا

  ".إِالَّ ذكْرى للْبشر

كُلُّ نفْس بِما كَسبت رهينةً إِالَّ أصحاب الْيمني يف جنات يتساَءلُونَ عن اْرِمني ما سلَكَكم يف : "وقال تعاىل

دين م نك من الْمصلِّني ولَم نك نطْعم الْمسكني وكًنا نخوض مع الْخائضني وكُنا نكَذِّب بِيوم السقَر قَالوا لَ

نيرِضعم ةرذْكن التع ا لَهمني فَمعافةُ الشفَاعش مهفَعنا تفَم نيقا اليانى أتتح."  

  ".نا أعتدنا للْكَافرِين سالَسلَ وأَغالالً وسعرياًإِ: "وقال تعاىل

بِ انطَلقُوا إِلَى ما كنتم بِه تكَذِّبونَ انطَلقُوا إِلَى ظلِّ ذي ثَالَث شعبٍ ال ظَليل والَ يغنِي من اللَّه: "وقال تعاىل

جِم هرِ كَأنرٍ كَالْقَصري بِشمرا تهإِنكَذِّبِنيلْمل ذئمول ييو فْرالَةٌ ص."  



 ٤٧٧

 إِالَّ إِنَّ جهنم كَانت مرصاداً للطَّاغني مآباً الَّبِثني فيها أَحقَاباً الَ يذُوقُونَ فيها برداً والَ شراباً: "وقال تعاىل

وا الَ يكَان همفاقأ أَناًء وزاقاً جغَسيماً وماَ حابتاة كنيصٍء أَحيكُلّ شذَّاباً وا كناتوا بآيكًذّبساباً وونَ حجر

كًالّ إِنَّ كتاب : وقال تعاىل". فذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِالَّ عذَاباً إِنَّ للْمتقني مفَازاً حدائق وأَعناباً وكَواعب أَتراباً

ي سارِ لَفالْفجكَذِّبنيلْمل ذئمول ييو قُومرم ابتك نيجا سم اكا أَدرني ومج."  

  ".فَأنذَرتكُم ناراً تلًظّى الَ يصالَها إِالَّ األشقَى الَّذي كًذّب وتولَّى: "وقال تعاىل

  ".م الَ يموت فيها والَ يحياإِنه من يأت ربه مجرِماً فَإِنَّ لَه جهن: "وقال تعاىل

 وجوه يومئذ خاشعةٌ عاملَةٌ ناصبةٌ تصلى ناراً حاميةً تسقَى من عين آنِية لَّيس لَهم طَعام إِالَّ: "كما قال تعاىل

  ".من ضرِيع الَ يسمن والَ يغنِي من جوع

دكَّت األرض دكّا دكّاً وجاَء ربك والْملَك صفا صفا وجِيء يومئذ بِجهنم يومئذ  كالّ إِذَا: "وقال تعاىل

هذَابع ذِّبعالَ ي ذئموي فَياتيحل تمنِي قدتا لَيقُولُ يى يالذِّكْر ى لَهانُ وأنساِإلن ذَكَّرتثَ يالَ يوثق وو دأح اقَه

دأح."  

  ".والَّذين كَفروا بِآياتنا هم أصحاب الْمشأمة علَيهِم نار موصدة: "وقال سبحانه وتعاىل

مة وما ويلٌ لكُلِّ همزة ملَزة الَّذي جمع ماالً وعدده يحسب أنَّ مالَه أخلده كالّ لَينبذَنَّ يف الْحطَ: "وقال تعاىل



 ٤٧٨

دمةٌ يف عصدؤم هِملَيا عهة إِندلَى األفْئع عطَّلي تة الَّتقَدوالْم اللَّه ارةُ نطَما الْحم اكأدرةمددم ."  

إن النار تأكل : "عن خالد بن أيب عمران بسنده، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال ابن املبارك

 إِذا اطلعت على أفئدم انتهت، مث يعود كما كان، مث يستقبله أيضاً، فيطلع على فؤادهم، فهم أهلها، حىت

  ".كذلك أبداً

  ".نار اللَّه الْموقَدة الَّتي تطَّلع علَى األفْئدة: "فذلك قوله

و باهللا املستعان وستأيت  وقد تركنا إيراد آيات كثرية خوف اإلطالة، وفيما أوردناه إشارة إىل ما تركنا إيراده

مرتبة على ترتيب حسن وباهللا  -أجارنا اهللا تعاىل منها، حبوله وقوته آمني - األحاديث الواردة يف صفة جهنم

  .التوفيق

ملا خلقت النار، فزعت املالئكة، وطارت أفئدا، : عن حممد بن املنكدر، قال: أخربنا معمر: وقال ابن املبارك

 .عنهم، وذهب ما كانوا حيذرونفلما خلق آدم سكن ذلك 

  فىت من األنصار مييته خوف النار 

أخربنا حممد بن مطرف، عن الثقة، أن فىت من األنصار داخلته من النار خشية، فكان : وقال ابن املبارك

يبكي عند ذكر النار، حىت حبسه ذلك يف البيت، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاءه يف البيت، 



 ٤٧٩

: نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتنقه الفىت، وخر ميتاً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما دخل

  ".جهزوا صاحبكم، فإِن الفرق من النار فلذ كبده"

وروي أن عيسى عليه السالم مر بأربعة آالف امرأة متغريات األلوان، وعليهن مدارع الشعر : وقال القرطيب

إن من : ذكر النار غري ألواننا يا ابن مرمي: قلن؟ ذي غري ألوانكن معاشر النسوةما ال: والصوف، فقال عيسى

 .ذكره اخلرائطي يف كتاب التنور. دخل النار ال يذوق فيها برداً وال شراباً

  سلمان الفارسي وخشيته من عذاب النار 

فر ثالثة أيام هارباً من ". جمعنيوإِنَّ جهنم لَموعدهم أَ: "وروي أن سلمان الفارسي ملا مسع قوله تعاىل

وإِنَّ جهنم : "يا رسول اهللا أنزلت هذه اآلية: اخلوف، ال يعقل، فجيء به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

نيعمأَج مهدعولَم."  

  ".وعيون إِنَّ املُتقني يف ظالَلٍ: "فو الذي بعثك باحلق لقد قطعت قليب، فأنزل اهللا تعاىل

  .ذكره الثعاليب

  ذكر جهنم وشدة سوادها

  أَجارنا اهللا منها 



 ٤٨٠

  ".وقَالُوا الَ تنفروا يف الْحر قلْ نار جهنم أَشد حراً لو كَانوا يفْقَهونَ: "قال تعاىل

  ".راك ماهيه نار حاميةوأَما من خفَّت موازِينه فَأمه هاوِيةٌ وما أَد: "قال اللّه تعاىل

  ".تسقَى من عين آنِية لَّيس لَهم طَعام إِالَّ من ضرِيع الَ يسمن والَ يغنِي من جوعٍ: "وقال تعاىل

  .أي حار، قد تناهى حره، وبلغ الغاية يف ذلك". يطُوفُونَ بينها وبين حميم: "وقال تعاىل

  أشد سبعني مرة من نار الدنيا  -ياذ باهللا تعاىلوالع - جهنم

. عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال مالك يف املوطأ

. إن كانت لكافية، فقال. يا رسول اهللا: نار بين آدم اليت توقدون، جزء من سبعني جزء من نار جهنم، فقالوا"

  ".يها بتسعة وتسعني جزءإا فضلت عل

عن قتيبة، عن املغرية بن عبد الرمحن : عن إمساعيل بن أيب إدريس، عن مالك، وأخرجه مسلم: ورواه البخاري

  .اخلزامي، عن أيب الزناد، به حنوه

إن : "حدثنا سفيان، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أمحد



 ٨١

هذه جزء من سبعني جزء من نار جهنم، وقد ضربت بالبحر مرتني، ولوال ذلك ما جعل اهللا فيها ناركم 

  .على شرط الصحيحني". منفعة ألحد

  طريق أخرى 

مسعت أبا القاسم : حدثنا عبد الرمحن، حدثنا محاد، عن حممد بن زياد، مسعت أبا هريرة يقول: قال أمحد

  ".م اليت توقدون، جزء من سبعني جزء من نار جهنمنار ابن آد: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

  طريق أخرى 

صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا: حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة، قال: قال أمحد

واهللا إن كانت : ناركم هذه اليت يوقدها بنو آدم جزء واحد من سبعني جزء من حر جهنم، قالوا: "وسلم

  ".فإِا فضلت عليها بتسعة وستني جزء، كلهن مثل حرها: الق. لكافية

حدثنا بشر بن خالد العسكري، حدثنا سعيد بن مسلمة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، : قال أبو بكر البزار

إن ناركم هذه، وكل نار أوقدت، أو هم يوقدوا، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال

  ".عني جزء من نارجهنمجزء من سب



 ٤٨٢

  طريق أخرى بلفظ آخر 

حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز، عن سهل، عن أبيه، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا : قال أمحد

  ".هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم: "عليه وسلم قال

. رة جزء من سبعني جزءوهذا اِإلسناد على شرط مسلم، ويف لفظه غرابة، وأكثر الروايات عن أيب هري

  .وقد ورد احلديث عن غريه كذلك، من طريق عبد اهللا بن مسعود

حدثنا حممد بن عبد الرحيم، حدثنا عبيد اهللا بن إسحاق العطار، حدثنا زهري، عن أيب : كما قال البزار

الصاحلة الرؤيا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إسحاق، عن معمر بن ميمون، عن عبد اهللا، قال

بشرى، وهي جزء من سبعني جزء من النبوة، وإن ناركم هذه جزء من سبعني جزء من مسوم جهنم، وما 

  .وقد روي موقوفاً من طريق أيب سعيد: قال البزار". دام العبد ينتظر الصالة فهو يف صالة، ما مل حيدث

، حدثنا شيبان، عن فراس، عن حدثنا حممد بن الليث، حدثنا عبيد اهللا بن موسى: كما قال البزار أيضاً

إن ناركم هذه جزء من سبعني جزء من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عطية، عن أيب سعيد، قال

  ".نار جهنم، لكل جزء منها حرها

حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل، حدثنا إبراهيم بن املنذر اخلزاعي، حدثنا معن بن عيسى القزاز، : وقال الطرباين

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ك بن أنس، عن عمه أيب سهل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قالعن مال

قال احلافظ ". هي أشد دخاناً من دخان ناركم هذه بسبعني ضعفاً. أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم"

 .وقد رواه ابن مصعب، عن مالك، فوقفه، وهو عندي على شرط الصحيح: الضياء

  على نار جهنم ثالثة آالف عام حىت أصبحت سوداء مظلمة  أوقد



 ٤٨٣

كالمها عن ابن عباس الدوري، عن حيىي بن أيب بكري، عن شريك عن عاصم، : وروى الترمذي، وابن ماجه

أوقد على النار ألف سنة حىت "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب عاصم، عن أيب هريرة قال

  ".لف سنة حىت أبيضت، مث أوقد عليها ألف سنة حىت اسودت، فهي سوداء مظلمةامحرت، مث أوقد عليها أ

  .وال أعلم أحداً رفعه غري حيىي بن بكري، عن شريك، كذا قال الترمذي رمحه اهللا: قال الترمذي

وقد روى أبو بكر بن مردويه احلافظ عن إبراهيم بن حممد، عن حممد بن احلسن بن مكرم، عن عبيد اهللا بن 

  .عن عمه، عن شريك مثلهسعد، 

  نار جهنم ال ينطفىء حرها وال يصطلى بلهيبها 

حدثنا أبو العباس األصم، : أخربنا أبو عبيد اهللا احلافظ أبو سعيد، عن أيب عمرو، قاال: وقال احلافظ البيهقي

سول اهللا قال ر: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أيب ظبيان، عن سلمان، قال

  ".ونقُولُ ذوقُوا عذَاب احلَرِيق: "مث قرأ: النار ال يطفأ حرها، وال يصطلى بلهيبها، قال: "صلى اهللا عليه وسلم

  .ورفعه ضعيف، مث رواه من وجه آخر موقوفاً: قال البيهقي

ل، حدثنا مبارك حدثنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم، حدثنا حممد بن يونس بن عنان الدال: وقال ابن مردويه



 ٤٨٤

يا أيها : "تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول اهللا سبحانه وتعاىل: بن فضالة، عن ثابت، عن أنس، قال

اددالَط شكَةٌ غالَئا مهلَية عارجاحلو اسا النقُودهاراً ون يكُملأَهو كُمفُسوا قًواْ أَننآم ينونَ االَّذصعا  ال يللَّه م

  ".أمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرون

أوقد عليها ألف عام حىت ابيضت، وألف عام حىت امحرت، وألف عام حىت اسودت، فهي سوداء، ال : "وقال

  ".يضيء هلبها

حدثنا دعلج بن أمحد، حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلمة، حدثنا احلكم بن مروان، : وقال ابن مردويه

أتى : "قال عمر بن اخلطاب: م الطويل، عن األجلح بن عبد اهللا الكندي، عن عدي بن عدي، قالحدثنا سال

: فقال؟ ما يل أراك متغري اللون: يا جربيل: جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حني مل يكن يأيت فيه، فقال

صف يل النار، وانعت يل : جربيل يا: "إين مل آتك حىت أمر اهللا بفتح النار، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن اهللا أمر ا، فأوقد عليها ألف عام حىت امحرت، مث أوقد عليها ألف عام حىت ابيضت، مث : جهنم، فقال

  .أوقد عليها ألف عام حىت اسودت، فهي سوداء مظلمة، ال يضيء شررها، وال يطفأ هلبها

يت نعت اهللا تعاىل يف كتابه، وضعت على جبال والذي بعثك باحلق، لو أن حلقة من حلق السلسلة ال: وقال

حسيب يا جربيل، ال يتصدع قليب، فنظر النيب صلى اهللا عليه : "الدنيا ألذابتها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



 ٤٨٥

؟ تبكي وأنت من اهللا باملكان الذي أنت به من اهللا: يا جربيل: وسلم فوجد جربيل عليه السالم يبكي، فقال

عين أن أبكي، وأنا ال أدري أن أكون يف علم اهللا على غري هذه احلال، فقد كان إبليس مع وما مين: فقال

املالئكة، وقد كان هاروت وماروت من املالئكة، فلم يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم يبكي هو وجربيل، حىت 

  .ويا جربيل، إن اهللا قد أمنكما أن تغضبا: يا حممد: نودي

: النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمر بقوم من أصحابه يتحدثون ويضحكون، فقال فارتفع جربيل، وخرج: قال

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً، ولبكيتمِ كثرياً، وخلرجتم إىل الصعدات ؟ تضحكون وجهنم من ورائكم

: هللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى ا: إين بعثتك مبشراً قال: جتأرون إىل اهللا تعاىل، فأوحى اهللا تعاىل يا حممد

هذا . يعين إمساعيل بن حممد بن الفضل: وقال الضياء، قال احلافظ أبو القاسم". أبشروا وسددوا وقاربوا"

  .حديث حسن، وإسناده جيد

  أبو طالب أدىن أهل النار عذاباً يوم القيامة 

ن عبد اهللا بن حباب حدثنا إبراهيم بن محزة، حدثنا ابن أيب حازم والدراوردي، عن يزيد، ع: وقال البخاري

لعله تنفعه : عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال



 ٤٨٦

  " .شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح يبلغ كعبه، تغلي منه أم دماغه

ملنذر ابن أيب عن مهيل بن أيب صاحلِ، عن النعمان بن ا: وقد رواه مسلم من حديث يزيد بن أيب حبيب به

أدىن أهل النار عذاباً ينتعل بنعل من نار، يغلي : "عباس، عن أيب سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".دماغه من حرارة نعليه

حدثنا محاد بن سلمة، عن أيب سعيد احلريري، عن أيب نضرة، عن أيب : حدثنا حسن وعفان قاال: وقال أمحد

أهون أهل النار عذاباً رجل يف رجليه نعالن، يغلي منهما : " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: سعيد، قال

  .وساق أمحد متام احلديث". دماغه

حدثنا حممد بن يسار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، مسعت أبا إسحاق، مسعت النعمان، مسعت : وقال البخاري

يوم القيامة لرجل توضع يف أمخص قدميه مجرة  إن أهون أهل النار عذاباً: "النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ورواه مسلم من حديث شعبة". يغلي منها دماغه

وحدثنا عبد اهللا بن رجاء، حدثنا عن أيب إسحاق، عن النعمان بن بشري، مسعت النيب صلى : وقال البخاري

ه مجرتان، يغلي منهما إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أمخص قدمي: "اهللا عليه وسلم يقول

  ".دماغه كما يغلي املرجل ويغلي القمقم



 ٤٨٧

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أيب عثمان : وقال مسلم

أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، ينتعل : "النهدي، عن ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".يغلي منهما دماغه بنعلني

أهون أهل : "حدثنا حيىي عن ابن عجالن، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أمحد

لو : "ويف هذا اِإلسناد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال". النار عذاباً عليه نعالن، يغلي منهما دماغه

  ".م كثرياًتعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيت

قال رسول اهللا : حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا زائدة، عن املختار بن فلفل، عن أنس، قال: وقال أمحد

يا : والذي نفس حممد بيده، لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثرياً، ولضحكتم قليالً، قالوا: "صلى اهللا عليه وسلم

  ".رأيت اجلنة والنار: قال؟ رسول اهللا وما رأيت

لو : "من حديث شعبة، عن موسى بن أنس، عن أبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: اه أمحدورو

  ".تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً، ولبكيتم كثرياً

حدثنا أبو اليمان، حدثنا ابن عباس، عن عمارة بن عربة األنصاري، أنه مسع محيد ابن عبيد موىل : وقال أمحد



 ٤٨٨

: ثابتاً البناين حيدث، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال جلربيل مسعت: بين املعلى يقول

 ".ما ضحك منذ خلقت النار: فقال؟ ما يل مل أر ميكائيل ضاحكاً قط"

  شكوى النار إىل را من كل بعضها بعضا 

 هريرة، أن النيب صلى حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، أخربين أبو سلمة، عن أيب: وقال أمحد

فأذن هلا يف كل عام : أكل بعضي بعضاً فنفسي: رب: اشتكت النار إىل را، فقالت: "اهللا عليه وسلم قال

وأخرجه ". بنفسني، فأشد ما جتدون من الربد، من زمهرير جهنم، وأشد ما جتدون من احلر، من حرجهنم

  .البخاري ومسلم من حديث الزهري

  قيح جهنم  أشد ما يكون احلر من

: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال أمحد

أكل بعضي بعضاً، فأذن هلا بنفسني، نفس يف الشتاء، ونفس يف الصيف، : اشتكت النار إىل را، فقالت"

  ".فأشد ما يكون احلر من فيح جهنم

إذا اشتد احلر فأبردوا : "صلى اهللا عليه وسلم، أنه عليه السالم قالويف هذا اإلسناد إىل رسول اهللا 

  ".بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم

انطَلقُوا إِلَى ما كُنتم بِه تكَذِّبونَ انطَلقُوا إِلَى ظل ذي ثَالَث شعبٍ الَ ظَليل والَ يغنِي من : "وقال اهللا تعاىل

ا تهبِ إِناللَّهكَذِّبِنيلْمل ذئمولٌ ييفْر والَةٌ صجِم هرِ كَأنرٍ كَالْقَصري بِشمر."  



 ٤٨٩

حدثنا أمحد بن حيىي احللواين، حدثنا سعيد بن سليمان، عن خديج بن معاوية، عن أيب : قال الطرباين

  ".شرر كالقَصرِإا ترمي ب: "يف قول اهللا تعاىل: إسحاق، عن علقمة بن قيس، مسعت ابن مسعود يقول

  .أما إنه ليس مثل الشجر واجلبل، ولكن مثل املدائن واحلصون

حدثنا طالب بن عمرة، حدثنا حممد بن عيسى الطباع، حدثنا حسن بن إمساعيل، عن متام بن : قال الطرباين

 لو أن شررة باملشرق، لوجد حرها: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: جنيح، عن احلسن، عن أنس، قال

 ".باملغرب

أنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس فيها نسي ما ذاق من نعيم وأشد أهل الدنيا بؤساً من أهل 

  اجلنة إذا دخلها نسي ما ذاق من بؤس 

قال رسول اهللا : حدثنا يزيد، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك قال: وقال أمحد

يا : بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ يف النار صبغة، مث يقال لهيؤتى : "صلى اهللا عليه وسلم

ويؤتى بأشد الناس بؤساً يف الدنيا ؟ فيقول ال واهللا يارب؟ هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خرياً قط: ابن آدم

؟ مرت بك شدة قطهل ؟ يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط: من أهل اجلنة، فيصبغ يف اجلنة صبغة، فيقال له

  ".ال واهللا يا رب ما مر يب بؤس قط، وال رأيت شدة قط: فيقول



 ٤٩٠

  لو أن للكافر ملء األرض ذهباً وافتدى به نفسه من العذاب يوم القيامة ما تقبل منه 

حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك، أن نيب اهللا صلى اهللا : قال أمحد 

؟ أرأيت لو كان لك مثل األرض ذهباً، أكنت مفتدياً به: جياء بكافر يوم القيامة، فيقال له: "لم قالعليه وس

إِنَّ الَّذُين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار : "فذلك قوله تعاىل: فيقال لقد سلبت أكثر من ذلك: قال. نعم: فيقول

  .واهللا تعاىل أعلم". وِ افْتدى بِهفَلَن يقْبلَ من أحدهم ملْء األرض ذهباً ولَ

  : طريق أخرى

حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه : قال أمحد

؟ لو كان لك ما على األرض من شيء أكنت تفتدي به: يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة: "وسلم قال

قد أخذت عليك يف ظهر . قد أردت منك أهون من ذلك -عز وجل -فيقول له اهللا :قال. نعم: فيقول: قال

  ".آدم أن ال تشرك يب شيئاً، فأبيت ال أن تشرك يب

  طريق أخرى 



 ٤٩١

متىن املؤمن يوم القيامة أن يرد إىل الدنيا، ليقاتل يف سبيل اهللا، فيقتل، ملا يرى من فضل الشهادة 

قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك، قال: حدثنا محاد: قاال حدثنا روح وعفان،: والشهداء قال أمحد

سل ؟ كيف وجدت مرتلتك: يا ابن آدم: يؤتى بالرجل من أهل اجلنة، فيقال: "صلى اهللا عليه وسلم

ما أسأل وأمتىن إال أن تردين إىل الدنيا، وأقتل يف سبيل اهللا عشر مرات، ملا يرى من : ومتن، فيقول

أي : فيقول؟ كيف وجدت مرتلتك: يا ابن آدم: جل من أهل النار فيقال لهفضل الشهادة، ويؤتى بالر

قد . كذبت: أي رب نعم، فيقول: فيقول؟ أتفتدي منه بطالع األرض ذهباً: رب شر مرتل، فيقول له

  ". سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فريد إىل النار

حدثنا عبد الرمحن بن شريك، عن : بن الليث، قاال حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد اهللا، وحممد: وقال البزار

نام ؟ مل ير مثل النار: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه، عن السدي، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال

  ".نام طالبها؟ هارا، ومل ير مثل اجلنة

عن سعيد بن جبري، عن  من طريق حممد بن شبيب، عن جعفر بن أيب وحشية،: وروى احلافظ أبو يعلى وغريه

لو كان يف قعر املسجد مائة ألف أو يزيدون، وفيهم : "أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وهذا حديث غريب جداً". رجل من أهل النار، فتنفس، فأصام نفسه، ألحرق املسجد ومن فيه



 ٤٩٢

اللّه تعالَى منها بِفَضله وكَرمه وإِحسانِه آمني إِنه ذكر وصف جهنم واستاعها وضخامة أَهلها أَجارنا 

  علَى ما يشاُء قَدير 

  ".إِنَّ الْمنافقني يف الدرك اَألسفَل من النارِ ولَن تجِد لَهم نصرياً: "قال اللّه سبحانه وتعاىل

  ".فَأمه هاوِيةٌ وما أدراك ماهيه نار حاميه" ينه وأما من خفَّت موازِ: "وقال تعاىل

لَهم من جهنم مهاد ومن فَوقهِم غَواش وكَذَلك نجزِي الظَّالمني والَّذين آمنوا وعملُوا : "وقال تعاىل

  ".الصالحات الَ نكَلِّف نفْساً إِالَّ وسعها

  ".يوم يدعونَ إلَى نارِ جهنم دعاً هذه النار الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ: "تعاىلوقال 

  ".ألقيا يف جهنم كُلَّ كَفَّارٍ: "وقال تعاىل

 ".يوم نقُولُ لجهنم هل امتألت وتقُولُ هلْ من مزِيد: "وقال تعاىل

  ري رؤية وي بصاحبها يف نار جهنم أبعد مما بني املشرق واملغرب كلمة السوء تقال بغ

ال تزال جهنم يلقى : "وقد ثبت يف الصحيحني من غري وجه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

قط قط، : حىت يضع فيها رب العزة قدميه، فيرتوي بعضها إىل بعض، وتقول؟ فيها، وتقول هل من مزيد

  ".وعزتك

حدثنا حممد بن أيب عمر املكي، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن اهلاد، عن حممد بن : مسلموقال 

إن العبد ليتكلم : "إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



 ٤٩٣

  ".ببالكلمة ما يتبني ما فيها، يهوي ا يف النار أبعد مما بني املشرق واملغر

حدثنا الزبري بن سعد عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة، عن : وقال عبد اهللا بن املبارك

". إن الرجل ليتكلم بالكلمة، يضحك ا جلساءه، يهوي ا أبعد من الثريا: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .غريب، والزبري فيه لني

خلف بن خليفة، عن يزيد بن كيسان، عن أي حازم، عن أيب  حدثنا حسني بن حممد، حدثنا: وقال أمحد

: كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً، فسمعنا وجبة فقال صلى اهللا عليه وسلم: هريرة، قال

هذا حجر أرسل يف جهنم منذ سبعني خريفاً، واآلن انتهى إىل : قال. اهللا ورسوله أعلم: قلنا؟ أتدرون ما هذا"

  ".قعرها

عن حممد بن عباد، وابن عمر، عن مروان، عن يزيد بن كيسان، به حنوه وقال احلافظ أبو نعيم : اه مسلمورو

األصبهاين، حدثنا عبد امللك بن احلسن بن يوسف السقطي، حدثنا أمحد ابن حيىي حدثنا أبو أيوب األنصاري، 

أيب احلباب سعيد بن يسار، عن  حدثنا أمحد بن عبد الصمد، حدثنا إمساعيل بن قيس، عن حيىي بن سعيد، عن

ما : "مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوتاً، فهاله ذلك، فأتاه جربيل فقال: أيب سعيد اخلدري، أنه قال

هذه صخرة هوت من شفري جهنم منذ سبعني عاماً، فهذا حني بلغت قعرها، : قال؟ هذا الصوت يا جربيل



 ٤٩٤

  ".أحب اهللا أن يسمعك صوا

قي، من طريق أيب معاوية، عن األعمش، عن يزيد الرقاشي عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وقد روى البيه

  .وسلم، حنواً من هذا السياق

إن احلجر يلقى من شفري جهنم، فيهوي فيها : "وثبت يف صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان، أنه قال يف خطبة

أن ما بني مصراعني من أبواب اجلنة : "وقد ذكر لنا ؟سعبني عاماً، وال يدرك هلا قعراً، واهللا لتمألن أفعجبتم

  .احلديث" مسرية أربعني سنة، وليأتني عليه يوم وهو كظيظ من الزحام

  .جعلنا اهللا تعاىل من هؤالء برمحته وكرمه ومنه

  عمق جهنم مسافة هوى حجر مقذوف سبعني سنة 

عطاء بن السايب، عن أيب بكرة، عن  حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا جرير، عن: قال احلافظ أبو يعلى

لو أن حجراً قذف به يف جهنم، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه، أيب موسى األشعري، قال

  ".هلوى سبعني خريفاً قبل أن يبلغ قعرها

روى الترمذي، والنسائي، والبيهقي، واحلافظ أبو نعيم األصبهاين، واللفظ له من حديث عبد اهللا ابن 

أتدرون ما سعة : "ملبارك، حدثنا عنبسة، عن حبيب، عن أيب غمرة، عن جماهد، عن ابن عباس قالا

أجل واهللا ما تدرون إن ما بني شحمة أذن أحدهم وبني عاتقه مسرية سبعني : قال. ال: فقلنا؟ جهنم

هللا عليه وسلم عن أا سألت النيب صلى ا: أجل واهللا ما تدرون، حدثتين عائشة: ال، قال: قلنا: خريفاً قال

  ".واألرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة والسموات مطْوِيات بِيمينه: "قوله تعاىل



 ٤٩٥

  ".على جسرجهنم: "فقال؟ أين الناس يومئذ: فقالت

  .صحيح غريب من هذا الوجه: روى منه الترمذي والنسائي املرفوع فقط، وقال الترمذي

من حديث العالء بن خالد، عن أيب وائل شفيق بن سلمة، عن ابن مسعود : وثبت يف صحيح مسلم

  ".جياء جبهنم يوم القيامة تقاد بسبعني ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروا: "مرفوعاً

  .وروي موقوفاً عن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه واهللا أعلم

هل تدرون ما تفسري : "طالب رضي اهللا عنه مرفوعاًعن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن علي بن أيب 

ر إِذَا دكَّت األرض دكا دكّا وجاَء ربك والْملَك صفا صفا وجِيء يومئذ بِجهنم يومئذ يتذَكَّ"هذه اآلية 

  ".اِإلنسانُ وأنى لَه الذِّكْرى

فنشرت : جهنم بسبعني ألف زمام، كل زمام بيد سبعني ألف ملك قالإذا كان يوم القيامة، تقاد : "قال

  ".شريرة لوال أن اهللا حبسها ألحرقت السموات واألرض

عن عيسى بن ؟ حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد اهللا، حدثنا سعيد بن يزيد، حدثنا أبو السمح: وقال أمحد

لو أن رصاصة مثل هذه : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : هالل الصديف، عن عبد اهللا بن عمرو، قال

وأشار إِىل مججمة أرسلت من السماء إىل األرض، وهي مسرية مخسمائة سنة، لبلغت األرض قبل الليل، ولو 

رواه ". أا أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعني سنة، الليل والنهار، قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها

  .الترمذي



 ٤٩٦

حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد اهللا بن أمية، حدثين حممد بن جين، حدثين صفوان عن معقل، : وقال اِإلمام أمحد

 ".احلر هو جهنم: "عن أبيه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  تعظيم خلقتهم يف النار أَعاذَنا اللَّه تعالَى من من حاهلم 

ا سوف نصليهِم ناراً كُلّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتن: "قال اللّه تعاىل

  ".ليذوقُوا الْعذَاب إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزاً حكيماً

حدثنا وكيع، حدثين أبو حيىي الطويل، عن أيب حيىي الصبان، عن جماهد، عن ابن عمر، عن النيب : وقال أمحد

يعظم أهل النار يف النار، حىت إن بني شحمة أذن أحدهم إىل عاتقه مسرية سبعمائة : " عليه وسلم قالصلى اهللا

  ".عام، وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً، وإن ضرسه مثل أحد

  .يف مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وهو الصحيح وكذا رواه البيهقي: كذا رواه أمحد 

أيب حيىي الصبان، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمر، مرفوعاً، فذكر مثله،  مث رواه من طريق عمران بن زيد عن

  .مث صحح البيهقي األول كما ذكرنا واهللا أعلم

  .واللّه أعلم.. وهذا احلديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد من وجوه أخر، عن أيب هريرة،



 ٤٩٧

  بشاعة الكافر وضخامة جسمه يف نار جهنم يوم القيامة

حدثنا ربعي عن إبراهيم، حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب : أمحد قال اِإلمام

ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده سبعون : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة، قال

  ".ذراعاً، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار مثل ما بيين وبني الربذة

  ".وعضده مثل البيضاء: "من طريق بشر بن الفضل، عن عبد الرمحن بن إسحاق، وزاد فيه: بيهقيورواه ال

  طريق أخرى 

حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرمحن يعين ابن عبد اهللا بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن : قال أمحد

الكافر مثل أحد، وفخذه مثل  ضرس: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يسار، عن أيب هريرة قال

  ".البيضاء، ومقعده من النار كما بني قديد ومكة، وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً اجلبار

  طريق أخرى 

حدثنا عبيد اهللا بن موسى، : حدثنا حممد بن الليث اهلدادي، وأمحد بن عثمان بن حكيم، قاال: قال البزار

األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا شيبان يعين ابن عبد الرمحن، عن 



 ٤٩٨

  ".ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده أربعون ذراعاً: "قال

حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا أبو عامر، حدثنا حممد بن عمار، عن أيب صاحل موىل التومة، عن أيب : قال البزار

  ".ضرس الكافر مثل أحد، ومقعده من النار مسرية ثالث: "وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: هريرة، قال

  طريق أخرى 

حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا الفضل بن موسى، عن الفضل بن غزوان، عن أيب : قال احلسن بن سفيان

ما بني منكيب الكافر مسرية : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حازم، عن أيب هريرة، قال

  ".للراكب املسرع مخسة أيام

وحدثنا حممد بن طريف البجلي، حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن أيب حازم، عن أيب هريرة : قال احلسن

  ".ما بني منكيب الكافر يف النار مسرية ثالثة أيام، للراكب املسرع: "رفعه قال

أيب كريب،  رواه البخاري، عن معاذ بن أسد، عن الفضل بن موسى، ورواه مسلم، عن: قال البيهقي

  .رفعه: وغريه، عن ابن فضيل، ومل يقل

حدثنا احلسني بن األسود، حدثنا حممد بن فضيل، حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أيب : قال الزار

ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل الورقان، وغلظ : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة، قال

  ".جلده أربعون ذراعاً

  ...ال يروى عن أيب هريرة أحسن من هذا اِإلسناد، ومل يسمعه إال من احلسني بن األسود: البزارمث قال 

حدثنا حيىي عن ابن عجالن، عن عمرو بن شبيب، عن أبيه، عن جده، : احلديث الذي رواه اِإلمام أمحد: قلنا



 ٤٩٩

يف صور الناس، يعلوهم كل شيء  حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر،: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

من الصغار، حىت يعلوهم سجن يف جهنم يقال له بوليس، فتعلوهم نار األنيار، يسقون من طينة اخلبال، 

  ".عصارة أهل النار

: عن سويد بن نصر، عن ابن املبارك، عن ابن عجالن به، وقال الترمذي: وكذا رواه الترمذي والنسائي

  .حسن

وم القيامة يف العرصات كذلك، فإذا سيقوا إىل النار دخلوها، وقد عظمت خلقهم، كما فاملراد أم حيشرون ي

دلت عليه األحاديث اليت أوردناها ليكون ذلك أنكى يف تعذيبهم، وأعظم يف تعبهم وهليبهم، كما قال شديد 

 ".ليذوقوا العذاب: "العقاب

  ذكر أن البحر يسعر يف جهنم ويكُون من مجلة جهنم

حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد اهللا بن أمية، حدثنا حممد بن حسني حدثنا صفوان بن يعلى : ال اِإلمام أمحدق

أال ترون أن اهللا : مث قال: قال يعلى". البحر هو جهنم: "بن أمية، عن أبيه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".نار أَحاطَ بِهِم سرادقها: "يقول



 ٥٠٠

  ".ه ال أدخلها أبداً حىت أعرض على اهللا، وال يصيبين منها قطرة حىت ألقى اهللا عز وجلوالذي نفسي بيد"

: حدثنا أبو عاصم، حدثين حممد بن حيىي ويف املسند كما تقدم: وقد رواه البيهقي من طريق يعقوب بن شيبان

ن أيب أمية، حدثين بينهما عبد اهللا بن أمية، وكذلك رواه أبو مسلم الكجي، عن أيب عاصم، عن عبد اهللا ب

  ".البحر هو جهنم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رجل، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى، قال

حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إمساعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر بن مسلم، عن عبد : وقال أبو داود

ركب البحر إِال حاج، أو معتمر أو غاز يف ال ي: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا بن عمرو، قال

  ".سبيل اهللا، فإن حتت البحر ناراً، وحتت النار حبر

  ذكر أَبواب جهنم وصفة خزنتها وزبانِيتها

  أَجارنا اللّه تعالَى منها 

فُتحت أبوابها وقَالَ لَهم خزنتها ألَم وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمراً حتى إِذَا جاُءها : "قال اهللا تعاىل

نلَكلى وهذا، قَالُوا ب كُمموقَاء يكُم لونرذنيو كًمبر اتآي كُملَيلُونَ عتي كُمنلٌ مسر كمأْتةُ  يمكَل قّتح



 ٥٠١

هج ابولًوا أبخيلَ ادق رِينلَى الْكَافذَابِ عالْعرِينكَبتى الْمثْوم ا فبِئْسيهف يندالخ من."  

  ".لَها سبعةُ أَبوابٍ لكلِّ بابٍ منهم جزٌء مقْسوم: "وقال تعاىل

  وصف الصراط وبيان تفاوت سرعة الناس يف مرورهم عليه

سعيد بن عثمان، حدثنا بشر  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو العباس األصم، حدثنا: وقال البيهقي

بن بكر، حدثين عبد الرمحن بن يزيد، حدثين أبو سعيد، مسعت أبا هريرة يقول، قال رسول اهللا صلى اهللا 

اللهم سلم، والناس كلمح : إن الصراط بني ظهري جهنم دحض مزلة واألنبياء يقولون: "عليه وسلم

اب، شداً على األقدام، فناج مسلم، وخمدوش الربق، وكطرف العني، وكأجاويد اخليل، والبغال، والرك

  ".مسلم ومطروح فيها، وهلا سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم

أخربنا أبو احلسن بن بشران، أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، : وقال البيهقي

ان ال ينام حىت يقرأ تبارك، وحم حدثنا معمر، عن اخلليل بن مرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ك

احلواميم سبع، وأبواب جهنم سبع، جهنم، واحلطمة، ولظى، وسعري، وسقر، واهلاوية، : "السجدة، وقال

  ".واجلحيم

اللهم ال : تقف على باب من هذه األبواب، فتقول: -أحسبه قال -جتيء كل حم منها يوم القيامة: قال

  .رأينيدخل هذه األبواب من كان يؤمن يب ويق

  .وهذا منقطع، واخليل بن مرة فيه نظر: مث قال البيهقي

حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب اخلياط، عن عمرو بن قيس املدين، : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

وأشار أبو  -"إن أبواب جهنم بعضها فوق بعض : "عن أيب إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال

  ".هذا، مث ميأل هذا، مث هذا، مث هذافيمأل  - شهاب بأصابعه



 ٥٠٢

أوهلا : "حدثين إبراهيم بن سعيد اجلوهري، حدثنا حجاج، أخربنا ابن جريج يف قوله هلا سبعة أبواب قال

وروى الترمذي من ". مث اهلاوية - وفيها أبو جهل - جهنم، مث لظى، مث احلطمة، مث السعري، مث سقر، مث اجلحيم

جلهنم سبعة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنهما قال حديث مالك بن مغول عن ابن عمر

  ".أبواب، باب منها ملن سل السيف على أميت

جلهنم سبعة أبواب باب منها : غريب ال نعرفه إال من حديث مالك بن مغول، وقال أيب بن كعب: مث قال

  .للحرورية

  ".كل باب أشد من الذي فوقه بسبعني ضعفاً بني كل بابني مسرية سبعني سنة،: "وقال وهب بن منبه

الَظ شداد يا أيها الَّذين آمنوا قُواْ أَنفُسكُم وأَهليكم ناراً وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها مالَئكَةٌ غ: "وقال تعاىل

  ".الَ يعضونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

أي هلم قوة على إبراز ما أمروا به، من العزم، إىل الفعل، فلهم عزم صادق، وأفعال عظيمة، وقوة بليغة، وشدة 

  .باهرة

  .أي لكمال طاعتهم وقوم". علَيها تسعةَ عشر وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِالَّ مالَئكَةً: "وقال تعاىل

  ".ا عدم إِالَّ فتنةً للّذين كَفَرواوما جعلْن: "وقال تعاىل



 ٥٠٣

أي اختباراً وامتحاناً، وكأن هؤالء التسعة عشر كاملقدمني، الذين هلم أعوان وأتباع، وقد روينا هذا عند 

  ".خذُوه فَغلُّوه: "الكالم على قوله تعاىل

  .مث إن الرب تعاىل، إذا أمر بذلك، يبتدره سبعون ألفاً من الزبانية

  ".فَيومئذ ال يعذِّب عذَابه أَحد والَ يوثق وثَاقَه أَحد: "قد قال اهللا تعاىلو

من حديث حممد بن سليمان بن أيب داود، عن أبيه، عن زيد البصري، عن احلسن : وروى احلافظ الضياء

لق جهنم بألف عام، والذي نفسي بيده، لقد خلقت مالئكة جهنم، قبل أن خت: "البصري، عن أنس، مرفوعاً

  ".فهم كل يوم يزدادون قوة إىل قوم، حىت يقبضوا على من يقبضون عليه بالنواصي واألقدام

  .ذكر سرادق النار وهو سورها احمليط ا وما فيها من املقامع واألغالل والسالسل واألنكال

سرادقها وإِن يستغيثُوا يغاثُوا مباٍء كَالْمهل يشوي الوجوه إِنا أعتدنا للظَّالمني ناراً أحاطَ بِهِم : "قال اهللا تعاىل

  ".بِئْس الشراب وساَءت مرتفَقاً

  ".إِنها علَيهِم موصدةٌ يف عدد ممددة: "وقال تعاىل

احل، عن أيب أي مطبقة، وقد رواه ابن مردويه يف تفسريه من طريق شريك عن عاصم بن أيب ص: مؤصدة

  .هريرة، مرفوعاً
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: ورواه أبو بكر بن أيب شيبة، عن أسعد األحسي، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب صاحل، قوله، وقوله تعاىل

  ".إِنَّ لَدينا أنكَاالً وجحيماً وطَعاماً ذَا غصة وعذَاباً أليماً"

  ".الَسلً ميسحبونَ يف الْحميم ثُم يف النارِ يسجرونَإِذ األغالَلُ يف أعناقهِم والس: "وقال تعاىل

 يوم يسحبونَ يف النارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس سقَر إِنا كلَّ شيٍء خلَقْناه بِقدر وما أمزنا إِالَّ: "وقال تعاىل

  ".واحدة كَلَمح بِالْبصر

  ".من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن تحتهِم ظُلَلٌ ذلك يخوف اللَّه بِه عبادده يا عباد فَاتقُون لَهم: "وقالَ تعالَى

  ".لَهم من جهنم مهاد ومن فَوقهِم غَواش وكَذلك نجزِي الظَّالمني: "وقال تعاىل

ختصموا يف ربهِم فَالَّذين كَفَروا قطِّعت لَهم ثياب من نارٍ يصب من فَوق هذَان خصمان ا: "وقال تعاىل

يددح نم عقَامم ملَهو لُودالْجو مي بطُوا فم بِه رهصي يممالْح هِمُءوسر."  

حدثنا دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد،  حدثنا زهري، حدثنا حسن، عن ابن هليعة،: وقال احلافظ أبو يعلى

لسرادق أهل النار أربع جدر، كنف كل جدار مسرية أربعني : "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

عن سويد، عن ابن املبارك، عن رِشدين بن سعد، عن عمرو بن احلارث، عن دراج، : ورواه الترمذي". سنة

  .به حنوه



 ٥٠٥

ن، حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، عن رسول اهللا صلى حدثنا حس: وقال أمحد

لو أن مقمعاً من حديد من مقامع أهل النار، وضع يف األرض، فاجتمع له الثقالن ما : "اهللا عليه وسلم قال

  ".أقلوه من األرض

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عمرو بن احلارث، عن دراج أيب السمح، أيب سعيد، أن ر: وقال ابن وهب

 ".لو ضرب مبقمع من حديد اجلبل، لفتته فعاد غباراً: "قال

  ألوان من عذاب أهل النار

  أجارنا اهللا عز وجل منها 

من طريق بشر بن طلحة، عن خالد بن دريك، عن يعلى : وروى احلافظ أبو بكر بن مردويه يف تفسريه

ينشىء اهللا ألهل النار سحابة مظلمة، فإذا أشرفت عليهم، : "البن منبه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق

فيذكرون ا سحائب الدنيا، واملاء الذي كان ؟ وما الذي تسألون؟ أي شيء تطلبون: يا أهل النار: نادم

نسأل يا رب الشراب، فتمطرهم أغالالً، تزداد يف أعناقهم، وسالسل، تزداد يف : يرتل عليهم، فيقولون

  ".مجراً يلهب النار عليهمسالسلهم، و

حدثنا بشر بن الوليد الكندي، حدثنا سعيد بن زريب، عن محيد بن هالل، : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

: قال. صدقت: املنافقون، قال: فقال رجل؟ أي أهل النار أشد عذاباً: عن أيب األحوص، قال ابن مسعود

حديد، تطبق عليهم، مث جيعلون يف الدرك األسفل جيعلون يف توابيت من : قال. فهل تدري كيف يعذبون

  .من النار، يف تنانري أصغر من الرخ، يقال له جب احلزن، فيطبق على أقوام بأعماهلم آخر األبد

حدثين علي بن حسن، عن حممد بن جعفر املدائين، حدثنا بكر بن خنيس، عن أيب : وقال ابن أيب الدنيا
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إن أهل النار الذين هم أهلها، هم يف النار، ال يهتدون وال ": سلمة الثقفي، عن وهب بن منبه قال

ينامون، وال ميوتون، ميشون على النار، جيلسون على النار، ويشربون من صديد أهل النار، ويأكلون من 

زقوم أهل النار، حلفهم نار، وفرشهم نار، وقمصهم نار وقطران، وتغشى وجوههم النار، ومجيع أهل 

دي اخلزنة أطرافها، جيذبوم مقبلني ومدبرين، فيسيل صديدهم إىل حفري يف النار، النار يف سالسل بأي

  ".فذلك شرام

وغلب بكر بن خنيس البكاء حىت قام فلم يقدر أن : مث بكى وهب حىت سقط مغشياً عليه، قال: قال

  .يتكلم، وبكى حممد بن جعفر بكاء شديداً

ن ينظر يف كتب األوائل، وينقل يف صحف أهل الكتاب، وهذا الكالم عن وهب بن منبه اليماين، وقد كا

إِنَّ : "الغث والسمني، ولكن هذا له شواهد من القرآن العظيم وغريه من األحاديث، قال اهللا تعاىل

لَكو ماهنا ظَلَممونَ وسلمب يهف مهو مهنع رونَ الَ يفَتالدخ منهذَابِ جيف ع نيرِمجم الْمكانوا ه ن

  ".الظَّالمني ونادوا يا مالك ليقْض علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ

لَو يعلَم الَّذين كَفَزوا حني الَ يكُفُّونَ عن وجوههِم النار والَ عن ظُهورِهم والَ هم ينصرونَ : "وقال تعاىل

ب هِميأتلْ تونَبظَرني مالَ هونَ ردها وفَال يستطيع مهتهبةً فَتتغ."  

والَّذين كَفروا لَهم نار جهنم الَ يقْضى علَيهِم فَيموتوا والَ يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذلك : "وقال تعاىل

ا ربيهونَ فطَرِخصي مهجزِي كُلَّ كَفُورٍ وا نم كُمرمنع لَم لُ أَومعا ني كُنالَّذ رحاً غَياللْ صمعا ننرِجا أَخن

  ".يتذَكر فيه من تذَكَّر وجاَءكُم النذير فَذُوقوا فَما للظَّالمني من نصريٍ

وا ربكُم يخفِّف عنا يوماً من الْعذَابِ قَالوا أو لَم تك وقَالَ الَّذين يف النارِ لَخزنة جهنم ادع: "وقال تعاىل

  ".تأتيكُم رسلكُم بِالْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاُء الْكَافرِين إِالَّ يف ضالَلٍ

  ".كُبرى ثَم الَ يموت فيها والَ يحياويتجنبها اَألشقَى الَّذي يصلَى النار الْ: "وقال تعاىل

أن أهل النار الذين هم أهلها، ال ميوتون فيها، وال حييون، ويف احلديث املتقدم يف ذبح : وتقدم يف الصحيح

  ".يا أهل اجلنة خلود بال موت، ويا أهل النار خلود بال موت: "املوت بني اجلنة والنار مث يقال

كلَّما خبت زِدناهم : "وقال تعاىل؟ اب متواصل ال يفتر عنه ساعة واحدة وال حلظةوكيف ينام من هو يف عذ
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  ".سعرياً

  ".كلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب احلَرِيق: "وقال تعاىل

ن سعيد بن يزيد، عن أيب السمح، عن ابن حجرية، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن املبارك، ع: وقال اِإلمام أمحد

إن احلميم ليصب على رأس أحدهم، فينفذ : "عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف أهل النار

  ".من اجلمجمة، حىت خيلص إىل جوفه، فيسلب ما يف جوفه، مث ميرق من قدميه

بن عبد العزيز، عن األعمش، عن شهر بن عطية، عن  واللفظ له من حديث قطبة: وروى الترمذي، والطرباين

يلقى على أهل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء قال

النار اجلوع، فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون بالطعام فيؤتون بطعام ذي غصة، فيذكرون أم كانوا 

يا بالشراب، فيستغيثون بالشراب، فيؤتون باحلميم، يف أكواب من نار، فإذا أدنيت من يستغيثون يف الدن

أو لَم : "وجوههبم قشرت وجوههم، فإذا أدخلت بطوم قطعت بطوم، فيستغيثون عند ذلك، فيقال هلم

اتنيبِالْب لُكُمسر يكُمآتتك ت."  

  .ادعوا لنا مالكاً: فيقولون". فرِين إِال يف ضاللٍفادعوا وما دعاء الكا: "فيقال: "بلى: فيقولون

  ".يا مالك ليقْض علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ: "فيقولون
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  ".ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا وكًنا قَوماً ضالِّني: "فيقولون

  ".اخسئُوا فيها والَ تكَلِّمون: "فيقال

إمنا يروى عن : قال الترمذي. الناس ال يعرفون هذا احلديث: عن الدارمي، وحكي عنه أنه قال: رمذيرواه الت

 .أيب الدرداء

  طعام أهل النار وشرام

  ".لَيس لَهم طَعام إِالَّ من ضرِيع الَ يسمن والَ يغنِي من جوع: "قال اهللا تعاىل

شيء : الضريع: "الشربق، ويف حديث الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً :شوك بأرض احلجاز يقال له: والضريع

أمر من الصرب، وأننت من اجليفة، وأشد حراً من النار، إذا طعمه صاحبه ال . يشبه الشوك: يكون يف النار، يقال

، وهذا حديث غريب "يدخل البطن، وال يرتفع إىل الفم، فيبقى بني ذلك، وال يسمن وال يغين من جوع

  .جداً

  ".إِنَّ لَدينا أنكَاالً وجحيماً وطَعاماً ذَا غصة وعذَاباً أَليماً: "وقال تعاىل

ِسيغه واستفْتحوا وخاب كلُّ جبارٍ عنِيد من ورائه جهنم ويئسقَى من ماٍء صديد يتجرعه والَ يكَاد ي: "وقال
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توالْم يهأتييظٌ وغَل ذَابع هائرو نمو تيبِم وا همو كَانكُلِّ م نم."  

 علَيه مثَّ إِنكُم أيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ آلكلُونَ من شجر من زقوم فَمالئُونَ منها البطُونَ فَشارِبونَ: "وقال تعاىل

ونَ شارِبيم فَشمالْح نينمالد موي زهلُمالْهِيم هذَا ن بر."  

حيم أذلك خير نزالً أَم شجرة الزقوم إِنا جعلْناها فتنةً للظَّالمني إِنها شجرةٌ تخرج في أصل الْج: "وقال تعاىل

فَمالئُونَ منها الْبطُونَ ثُم إِنَّ لَهم علَيها لَشوباً من حميم مثَّ إِنَّ طَلْعها كَأنه رؤوس الشياطني فَإِنهم آلكلونَ منها 

  ".مرجِعهم ِإلىل الْجحيم

حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد اهللا بن بشر اليحصيب، عن أيب أمامة، عن رسول : وقال عبد اهللا بن املبارك

يقرب إليه فيتكرهه، فإذا : "قال" ويسقَى من ماءٍ صديد يتجرعه: " تعاىلاهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف قول اهللا

  ".حىت خيرج من دبره. أدىن منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه فيه، فإذا شربه قطع أمعاءه

  ".وسقُوا ماًء حميماً فَقَطَّع أمعاَءهم: "قال اهللا تعاىل

  ".يستغيثُوا يغاثوا بِماٍء كَاملُهل يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وإِنْ: "ويقول اهللا تعاىل

ويف حديثأيب داود الطيالسي، ... حسن غريب: عن سويد بن نضر، عن املبارك، به حنوه وقال: رواه الترمدي

اتقُوا . "ذه اآليةعن شعبة، عن األعمش عن جماهد، عن ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تال ه
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  ".اهللا حق تقَاته والَ تموتن إِالّ وأَنتم مسلمونَ

لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف حبار الدنيا، ألفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف مبن يكون : "فقال

  ".طعامه

ه النسائي، وابن ماجه، من وروا.. حسن صحيح: عن حممود بن غيالن، عن أيب داود، قال: رواه الترمذي

حدثنا زهري، حدثنا احلسن بن موسى األشيب، حدثنا ابن هليعة، حدثنا دراج : حديث شعبة به وقال أبو يعلى

لو أن دلواً من : "عن أيب سعيد، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أبو السمح، أن أبا اهليثم حدثه

  ."غساق يهراق يف الدنيا ألننت أهل الدنيا

إن اهللا لينظر إىل عبده يوم القيامة وهو : "من حديث دراج، وعن كعب األحبار أنه قال: ورواه الترمذي

خذوه، فيأخذه مئة ألف ملك، أو يزيدون، فيجمعون بني ناصيته وقدميه، غضباً لغضب اهللا، : غضبان، فيقول

فيستغيث بشربة، فيسقى شربة يسقط فيسحبونه على وجهه إىل النار، فالنار أشد غضباً منهم بسبعني ضعفاً، 

  ".منها حلمه وعصبه، ويكدس يف النار، فويل له من النار

إنه عني يف جهنم، تسيل إليها محة كل ذي محة، : ال، قال: قالوا؟ هل تدرون ما غساق: "وعنه أيضاً أنه قال
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ج وقد سقط جلده من حية أو عقرب، أو غري ذلك، يستنقع، يؤتى باآلدمي فيغمس فيه غمسة واحدة، فيخر

 ".عن العظام، ويعلق جلده وحلمه يف كعبه، فيجر حلمه كما جير الرجل ثوبه

  ذكر أحاديت و ردت بأسمائها وبيان صحيح ذلك من سقيمه 

فأم : ، قيل"ةٌوأَما من خفَّت موازِينه، فَأمه هاوِي: "أسفل درك يف النار، قال اهللا تعاىل: قال ابن جريج: اهلاوية

  .أي ساقطة، من اهلوى يف النار: رأسه هاوية

: ويف رواية" إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا، يهوي ا يف النار سبعني خريفاً: "كما ورد يف احلديث

  ".أبعد ما بني املشرق واملغرب"

من حيث هي وقد ورد احلديث مبا أي الدرك األسفل من النار، أو صفة النار : فأمه هاوية: املراد بقوله: وقيل

  .يقوي هذا املعىن واهللا أعلم

حدثنا عبد اهللا بن خالد بن حممد بن رستم، حدثنا حممد بن طاهر : قال أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه

أنه مسع ثابت البناين : بن أيب الدميك، حدثنا إبراهيم بن زياد، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا روح بن املسيب

؟ إذا مات املؤمن يسألونه ماذا فعل فالن: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك قال حيدث
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خولف به إىل أمه اهلاوية، فبئست األم، وبئست املربية، حىت : فإن كان مات ومل يأم، قالوا؟ ما فعلت فالنة

دعوه يستريح فقد خرج من : نفيقولو؟ هل تزوجت؟ ما فعلت فالنة؟ هل تزوج؟ ما فعل فالن: يقولوا

  ".مركب

: حدثنا ابن عبد األعلى، حدثنا ابن مسور، عن معمر، عن األشعث بن عبد اهللا األعمى، قال: وقال ابن جرير

: زوجوا أخاكم، فإنه كان يف غم الدنيا، قال: إذا مات املؤمن ذهب بروحه إىل أرواح املؤمنني، فيقولون"

  ".ذهب به إىل أمه اهلاوية: فيقولون؟ ات، أو ما جاءكمم: فيقول؟ ويسألونه ما فعل فالن

من طريق شريك القاضي، عن األعمش، عن عبد اهللا بن السائب، عن زاذان، عن عبد : وروى احلافظ الضياء

: القتل يف سبيل اهللا يكفر الذنوب كلها أو قال: "اهللا بن مسعود، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنى يا رب، وقد ذهبت : أد أمانتك، فيقول: األمانة، يؤتى بصاحب األمانة فيقال له يكفر كل ذنب إال

اذهبوا به إىل اهلاوية، فيذهب به إليها، فيهوي فيها حىت ينتهي إىل قعرها، : فيقال -ثالث مرات -؟الدنيا

إذا رأى أنه قد خرج،  فيجدها هناك، كهيئتها، فيحملها، فيضعها على عاتقه، مث يصعد ا يف نار جهنم، حىت

واألمانة يف الصالة، واألمانة يف الصوم، واألمانة يف الوضوء، : زلت وهوت، وهوى يف أثرها أبد اآلبدين، قال

أال تسمع ما يقول أخو : فلقيت الرباء فقلت - يعين زاذان -:قال: واألمانة يف احلديث، وأشد من ذلك الودائع
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  ".صدق: "فقال؟ عبد اهللا

  .ليس هو يف املسند، وال يف شيء من الكتب الستةوهذا احلديث 

  سجن يف جهنم له بولس أعاذنا اهللا عز وجلّ منه 

من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى : تقدم ذكره يف حديث رواه اِإلمام أمحد

  .اهللا عليه وسلم

  جب احلزن

عمار بن سيف، عن أيب معاذ، عن ابن سريين، عن حدثنا عبد الرمحن بن حممد، حدثنا : قال علي بن حرب

: يا رسول اهللا: استعيذوا باهللا من جب احلزن، قالوا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة، قال

واد يف جهنم، تستعيذ جهنم منه كل يوم أربعمائة مرة، أعد للقراء املرائني بأعماهلم، : قال. وما جب احلزن

  " .قراء اىل اهللا الذين يراءون األمراء اجلورةوإن من أبغض ال

من حديث عمار بن سيف، عن أيب معاذ وهو الصواب اختصره الترمذي، : ورواه الترمذي، وابن ماجه

 ".يراءون األمراء اجلورة: و بسط ابن ماجه وعنده. -مائة مرة -غريب، وعنده: وقال
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والننت يف الدنيا أعاذَنا اللَّه سبحانه وتعاىل منه مبنه  ذكر نفر فيها هو منها مبرتلة األوساخ واألقْذار

 هموكَر  

  ال يدخل اجلنة مدمن مخر، وال قاطع رحم وال مصدق بسحر 

قرأت عن الفضل بن ميسرة، من : حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا املعتمر بن سليمان، قال: قال اِإلمام أمحد

ثالثة ال : "من حديث أيب موسى، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حديث أيب جرير، أن أبا بردة حدثه

مدمن مخر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن اخلمر سقاه اهللا من ر الغوطة، : يدخلون اجلنة

  ".ر جيري من فروج املومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن: قال. وما ر الغوطة: قيل

  ذكر وادي مللم

حدثنا حبان بن موسى، حدثنا ابن املبارك، حدثنا حيىي بن عبيد اهللا، مسعت أيب : سن بن سفيانقال احل

إن يف جهنم لوادياً يقال له مللم، وإن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا هريرة يقول: يقول

  .هذا حديث غريب" أودية جهنم لتستعيذ باهللا من حره

  له هبهب  ذكر واد وبئر فيها يقال
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حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا األزهر بن سفيان، حدثنا حممد : قال أبو بكر بن أيب الدنيا

يا بالل، إن أباك حدثين، عن أبيه، عن النيب صلى : دخلت على بالل بن أيب بردة، فقلت له: بن واسع، قال

هبهب، حق على اهللا أن يسكنه كل جبار، فإياك يا فالن إن يف جهنم وادياً يقال له : "اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".أن تكون ممن يسكنه

أنه دخل على : من حديث سعيد بن سليمان، عن أزهر بن سنان، عن حممد بن واسع: وقد رواه الطرباين

 إن أباك حدثين، عن جدك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه: بالل بن أيب بردة بن أيب موسى، فقال له

تفرد به أزهر بن ". إن يف جهنم وادياً يف الوادي بئر يقال هلا هبهب، على اهللا أن يسكنه كل جبار: "قال

  .سنان، وقد تكلم فيه بعض احلفاظ ولينه

  ذكر ويل وصعود

  معىن الويل 

  ".ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبني: "قال اهللا تعاىل

  ".سأرهقُه صعوداً: "وقال
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حدثنا حسن بن هليعة، عن دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، عن رسول اللّه صلى اهللا : م أمحدوقال اِإلما

جبل من : واد يف جهنم، يهوي فيه الكفار أربعني خريفاً، قبل أن يبلغ قعره، والصعود: ويل: "عليه وسلم قال

  ".نار، يتصعد فيه سبعني خريفاً، مث يهوي به كذلك، فيه أبداً

: الترمذي، عن عبد بن محيد، عن احلسن بن موسى األشيب، عن ابن هليعة، عن دراج مث قالوكذلك رواه 

غريب ال نعرفه إال من طريق ابن هليعة، وقد رواه ابن جرير، عن يونس، عن ابن وهب، عن عمرو بن 

  .وبكل حال فهو حديث غريب بل منكر. احلارث، عن دراج به

  .ويا ويله، وويله: ويل له: والنجاة، كما تقول العرب واألظهر يف تفسري ويل، أنه ضد السالمة

  معىن صعود 

من حديث شريك القاضي، عن عمار الذهيب، : وقد روى البزار، وابن جرير، وابن أيب حامت، وابن مردويه

هو جبل يف النار، : "صعوداً: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: عن عطية، عن أيب سعيد، قال

كافر أن يصعده، فإِذا وضع يده عليه ذابت، فإِذا رفعها عادت، وإِذا وضع رجله عليه ذابت، فإِذا يكلف ال

  ".رفعها عادت
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: صعود: صعود صخرة يف جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه، وقال السدي: قال ابن عباس: وقال قتادة

  .صخرة ملساء يف جهنم، يكلف الكافر أن يصعدها

  .عذاباً ال راحة فيه، واختاره ابن جرير: أي مشقة من العذاب، وقال قتادة: عوداًسأرهقه ص: وقال جماهد

  ذكر حياا وعقارا

  أعاذنا اهللا منها 

ونَ ما والَ يحسبن الَّذين يبخلونَ بِما آتاهم اللَّه من فَضله هو خيراً لَهم بلْ هو شر هلُم سيطَوقُ: "قال اهللا تعاىل

ةاميالْق موي لُوا بِهخب."  

قال رسول اهللا : من طريق عبد اهللا بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال: وثبت يف صحيح البخاري

ما من صاحب كرت ال يؤدي زكاته، إال مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان، : "صلى اهللا عليه وسلم

  ".أنا مالك، أنا كرتك: ليأخذ بلهزمتيه فيقو

وقرأ هذه اآلية، وقد روي مثله عن ابن ". يفر منه، وهو يتبعه، ويتقي منه فيلقم يده، مث يطوقه: "ويف رواية

  .مسعود مرفوعاً
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الَّذين كَفَروا : "عن عبد اهللا بن مروة، عن مسروق، عن عبد اهللا بن دينار يف قوله تعاىل: وقال األعمش

س نوا عدصا كَانوا يفْسدونَوذَابِ بِمالْع قذَاباً فَوع اهمنزِد بِيل اللَّه."  

  .عقارب هلا أذناب، كالنحل الطوال: قال

عن احلاكم، عن األصم، عن حممد بن إسحاق، عن أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن : وروى البيهقي

بن جزء الزبيدي، عن النيب صلى اهللا عليه  أنه مسع عبد اهللا بن احلارث: عمرو بن احلارث، أن دراجاً حدثه

  ".إن يف النار حليات، أمثال أعناق البخت، يلسعن اللسعة أحدهم، فيجد محوها أربعني خريفاً: "وسلم

حدثين حممد بن إدريس احلنظلي، حدثنا حممد بن عثمان أبو اجلماهري، عن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

سف، وعن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سالم، حدثين احلجاج بن عبد اهللا إمساعيل بن عياش، عن سعيد بن يو

وكان من  -أن نصر بن جنيب -وكان قد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وحج معه حجة الوداع -الثمايل

أن يف جهنم سبعني ألف واد ، يف كل واد سبعون : حدثه -أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقدمائهم

كل شعب سبعون ألف بيت، يف كل بيت سبعون ألف شق، يف كل شق سبعون ألف ثعبان،  ألف شعب، يف

  .يف شق كل ثعبان سبعون ألف عقرب، ال ينتهي الكافر واملنافق حىت يوافق ذلك كله

وهذا موقوف، غريب جداً، بل منكر نكارة شديدة، وسعيد بن يوسف الذي حدث عنه به إمساعيل ابن 
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، وبتقدير إمساعيل بن عياش له، عن حيىي بن أيب كثري، فهو حجازي، وإمساعيل من عياش جمهول، واهللا أعلم

  .الشاميني، وهو غري مقبول

  .وقد ذكرهذا األثر يف تارخيه الكبري بنحو من هذا السياق، واهللا أعلم

  ..أجارنا اهللا منها... أما واديان من أودية جهنم: وقد ذكر بعض املفسرين يف غي وأثام

  ".وجعلْنا بينهم موبِقَاً: "هم يف قوله تعاىلوقال بعض

  .هو ر من قيح ودم

يفرق يوم القيامة بني أهل : هو واد من أودية جهنم، وزاد عبد اهللا بن عمرو: وقال عبد اهللا بن عمرو، وجماهد

  .اهلدى، وأهل الضاللة

معني، عن هشيم بن العوام بن عن احلاكم، عن األصم، عن العباس الدوري، عن ابن : وروي البيهقي

قدم علينا رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم دمشق، : "حوشب، عن عبد اجلبار اخلوالين، قال

جب يف جهنم، إِذا : قال؟ وما الغلق: قيل؟ أليس من ورائهم الغلق. وما يغين عنهم: فرأى ما يف الناس فقال

 .منه أهل النار ومل يقل فر منه هكذا قال حيىي هرب". فتح هرب منه أهل النار

  خطبة واعظة، ترغب وترهب من كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد 
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. وروي البيهقي، عن احلاكم، عن األصم، عن إبراهيم بن مرزوق، مبصر، عن سعيد بن عامر، عن شعبة

ن شجرة رجالً من كان يزيد ب: كتب إىل منصور، وقرأته عليه، عن جماهد، عن يزيد بن شجرة، قال: قال

أيها الناس، اذكروا : الزهاد، وكان معاوية يستعمله على اجليوش، فخطبنا يوماً، فحمد اهللا، وأثىن عليه، مث قال

إنه إذا أقيمت  - ويف الرحال ما فيها - نعمة اهللا عليكم، لو ترون ما أرى، من بني أمحر وأصفر، ومن كل لون

، وزين احلور العني، وإِذا أقبل أحدكم على القتال بوجهه، زينته الصالة، فتحت أبواب السماء وأبواب اجلنة

اللهم عليه فالوا من : اللهم ثبته، اللهم انصره، فإِذا أدبر، احتجنب عنه، وقلن: احلور العني، وانطلقن يقلن

ورق  دماء القوم فداكم أيب وأمي، فإِن أول قطرة تقطر من دمائكم، حيط اهللا ا عنكم خطاياكم، كما حيط

حنن لك فداء، : الشجر عن الغصن، وتبتدره اثنتان من احلور العني، وميسحان التراب عن وجهه، ويقوالن

أنا لكما فداء، فيكسي مائة حلة، لو وضعت بني إصبعي هاتني لوسعتاهن، ليست من نسج بين : ويقول هو

وجنواكم، وحاللكم، وحرامكم،  آدم، ولكنها من ثياب اجلنة، إنكم مكتوبون عند اهللا بأمسائكم، وسيماكم،

يا فالن هذا نورك، يا فالن هذا نورك، يا فالن ال نور لك، وإن جلهنم : وجمالسكم، فإِذا كان يوم القيامة قيل

اخرجوا إىل : ساحالً كساحال البحر، فيه هوام وحيات، كالبخايت البزل، فإِذا سأل أهل النار التخفيف قيل

فاههم، وجنوم، ومبا شاء من ذلك، فيسلطها عليهم، فريجعون فيتأدون الساحل، فتأخذهم تلك اهلوام بش



 ٥٢١

هل : يا فالن: إىل معظم النار، ويسلط عليهم اجلرب، حىت إن أحدهم ليحك جلده حىت يبدو العظم، فيقال

  .ذلك مبا كنت تؤذي املؤمنني: نعم، فيقال له: فيقول؟ يؤذيك هذا

من سأل اهللا اجلنة ثالث : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بإِسناده عن أيب سعيد، قال: وقال الترمذي

 ".اللهم أجره من النار: اللهم أدخله اجلنة، ومن استجار من النار ثالثاً، قالت النار: مرات، قالت اجلنة

  رمحة اهللا قريب ممن يستجري به خملصاً من حر النار وزمهريرها 

عن رسول اهللا : ة، واألكثر عن أيب هريرة، أن أحدمها حدثهعن أيب سعيد، عن أيب حجري: وروى البيهقي

إذا كان يوم حار، ألقى اهللا مسعه وبصره إىل أهل السماء، وأهل األرض، فإِذا قال : "صلى اهللا عليه وسلم قال

إن عبداً من : قال اهللا جلهنم. اللهم أجرين من حر نار جهنم؟ ال إله إال اهللا، ما أشد حر هذا اليوم: العبد

عبادي قد استجار يب منك، وإين أشهدك أين قد أجرته، وإذا كان يوم شديد الربد، ألقى اهللا مسعه وبصره إىل 

اللهم أجرين من برد زمهرير ؟ ال إله إال اهللا، ما أشد برد هذا اليوم: أهل السماء، وأهل األرض، فإذا قال العبد

: قالوا".  من زمهريرك، وإين أشهدك أين قد أجرتهإن عبداً من عبادي قد استجار يب: جهنم، قال اهللا جلهنم

  ".حيث يلقي اهللا الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض: "قال؟ وما زمهرير جهنم
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  فصل 

  دركات جهنم

  نستعيذ باهللا من عذاا 

وسلم أعلى الدركات جهنم، وهي خمتصة بالعصاة من أمة حممد صلى اهللا عليه : "قال العلماء: قال القرطيب

وهي اليت ختلي من أهلها فتصفق الرياح أبواا، مث لظى، مث احلطمة، مث السعري، مث سقر، مث اجلحيم، مث 

  ".اهلاوية

يف الدرك األعلى احملمديون، ويف الثاين النصارى، ويف الثالث اليهود، ويف الرابع الصابئون، : وقال الضحاك

هذه املراتب وختصيصها : ويف السابع املنافقون قلتويف اخلامس، اوس، ويف السادس مشركو العرب، 

وما ينطق عن الْهوى إن هو إِالَّ وحي يوحى : "ؤالء، مما حيتاج إثباته إىل سند صحيح إىل املعصوم الذي

  ".علّمه شديد الْقوى

  ... أعلم بذلكومعلوم أن هؤالء كلهم يدخلون النار، ولكن كونه على هذه الصفة والترتيب اهللا

  .ففي الدرك األسفل من النار بنص القرآن ال حمالة: فأما املنافقون
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ومن هذه األمساء ما هو علم للنار كلها جلملتها، حنو جهنم، وسعري، ولظى، فهذه أعالم، : "قال القرطيب

  .وصدق فيما قال، رضي اهللا عنه". وليست لباب دون باب

  تعاىل  ذكر بعض أفاعي جهنم والعياذ باهللا

أنه مسع عبد اهللا بن احلارث بن : عن ابن وهب، أخربين عمرو، بأن دراجاً أبا السمح حدثه: وقال حرملة

إن يف النار حليات، أمثال أعناق البخت، : "جزء الزبيدي حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".يلسعن أحدهم اللسعة، فيجد محوها أربعني خريفاً

حدثنا أبو يزيد القراطيسي، حدثنا أسد بن موسى حدثنا إمساعيل بنِ عباس، عن الربيع، عن  :وقال الطرباين

  ".زِدناهم عذَاباً فوق الْعذَابِ: "الرباء بن عازب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن قول اهللا تعاىل

  .عقارب أمثال النحل الطوال تنهشهم يف جهنم: فقال

  .عن األعمش، عن عبد اهللا بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود: يوقد رواه الثور

حدثنا شجاع بن أشرس، حدثنا إمساعيل بن عباس، عن حممد بن عجالن، عن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

حيات جهنم أمثال األودية، وعقارا كأمثال : "زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن كعب األحبار قال

 ".ا أذناباً كأمثال الرماح، يلقى أحدها الكافر، فيلسعه، فيتناثر حلمه على قدميهالقالع، وإن هل

  ذكر بكَاء أهل النار فيها
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  أجارنا اللّه عز وجلّ منها 

حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد بن أيب خراش، حدثنا حممد بن محري، عن ابن املبارك، : قال أبو يعلى املوصلي

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قالعن عمران بن زيد، حدثنا 

ابكوا، فإِن مل تبكوا فتباكوا، فإِن أهل النار يبكون يف النار، حىت تسيل دموعهم يف : يا أيها الناس: "يقول

  ".وجوههم، كأا جداول، وحىت تنقطع الدموع، فتقرح العيون، فلو أن سفناً أرسلت فيها جلرت

من حدبث األعمش، عن يزيد الرقاشي، عن أنس به حنوه، وقال أبو بكر بن أيب الدنيا، : ورواه ابن ماجه

أهل النار إذا دخلوا النار، بكوا : "قال: حدثين حممد بن العباس، حدثنا محاد احلريري، عن زيد بن رفيع، رفعه

  ".الدموع زماناً، مث بكوا القبح زماناً

تركتم البكاء يف الدار املرحوم فيها أهلها يف الدنيا، هل جتدون اليوم من : شر األشقياءيا مع: فيقول هلم اخلزنة

خرجنا من القبور : يا معشر اآلباء واألمهات، واألوالد: يا أهل اجلنة. فريفعون أصوام: قال؟ تستغيثون به

أو مما رزقكم اهللا، قال عطاشاً، وكنا طول املوقف عطاشاً، وحنن اليوم عطاش، فأفيضوا علينا من املاء، 

  .فييأسون من كل خري: قال. إنكم ماكثون: فيودعون أربعني سنة، ال جييبهم أحد، مث جيابون

  ".تلْفَح وجوههم النار وهم فيها كَالحونَ: "قوله تعاىل
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بن يزيد أبو شجاع،  حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد اهللا، هو ابن املبارك، أخربنا سعيد: قال اِإلمام أمحد

مث ". وهم فيها كَالحونَ: "عن أيب السمح، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ

  ".تشويه النار، فتتقلص شفته العليا وسط رأسه، وتسترخي شفته الدنيا، حىت تبلغ سرته: "قال

حدثنا أمحد بن : سن صحيح غريب، وقال ابن مردويهح: عن سويد، عن املبارك به، وقال: ورواه الترمذي

حدثنا عم احلارث بن اخلضر القطان، حدثنا : حدثنا اخلضر بن علي بن يوسف القطان: حممد بن حيىي الفزار

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قول : سعيد بن سعد املقري، عن أخيه، عن أبيه، عن أيب الدرداء، قال

  ".جوههم النارتلْفَح و: "اهللا

  ".تلفحهم لفحة، فتسيل حلومهم على أعقام: "قال

  أحاديث شىت يف صفة النار وأهلها

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثنا أبو الشعثاء، عن أيب احلسن الواسطي، : أبو القاسم الطرباين: قال

قال رسول اهللا صلى اهللا : سى، قالحدثنا خالد بن نافع األشعري، عن سعيد بن أيب بردة، عن أيب مو

أمل : إِذا اجتمع أهل النار يف النار، ومعهم من شاء اهللا من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمني: "عليه وسلم

كانت لنا : قالوا؟ فما أغىن عنكم اِإلسالم، وقد صرمت معنا يف النار: بلى قالوا: قالوا؟ تكونوا مسلمني

فأمرِ مبن كان يف النار من أهل القبلة، فأخرجوا، فلما رأى ذلك ؟ ما قالوا ذنوب فأخذنا ا، فسمع اهللا

  ".قَالُوا يا لَيتنا كُنا مسلمني فنخرج كَما خرجوا: "من بقي من الكفار
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الْكتابِ وقرآن  أَعوذُ باللَّه من الشيطَان الرجِيم آلر تلْك آيات: "مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نيملسكَانوا م وا لَوكَفَر ينالَّذ دوا يمبِني ربم."  

أحدثكم أبو روق : قلت أليب أمامة: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: وقال الطرباين

ت رسول اهللا صلى عطية بن احلارث، حدثين صاحل بن أيب طريف، سألت أبا سعيد اخلدري، قلت له هل مسع

  ".ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمني: "اهللا عليه وسلم يقول يف هذه اآلية

  ".خيرج اهللا أناساً من النار، ما يأخذ نقمته منهم: "مسعته يقول: نعم: قال

ولياء اهللا يف الدنيا، فما بالكم تزعمون أنكم أ: ملا أدخلهم اهللا النار مع املشركني، قال هلم املشركون: "وقال

فإِذا مسع اهللا ذلك منهم، أذن يف الشفاعة هلم، فشفع املالئكة، وشفع النبيون، وشفع املؤمنون، . معنا يف النار

  ".ليتنا كنا مثلهم، لتدركنا الشفاعة، فنخرج معهم: حىت خيرجوا بإِذن اهللا، فإِذا رأى املشركون ذلك، قالوا

  ".ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمني: "عاىلقال فذلك قول اهللا ت

يا رب أذهب عنا هذا االسم، فيأمرهم، : فيسمون يف اجلنة اجلهنميني، من أجل سواد يف وجوههم، فيقولون

  ...نعم: فأقر به أبو أسامة وقال". فيغتسلون يف ر اجلنة، فيذهب ذلك االسم عنهم

هو األخزم، حدثنا حممد بن منصور الطوسي، حدثنا صاحل بن  -دثنا حممد بن العباسح: وقال الطرباين

إسحاق، حدثنا حيىي بن معني، حدثنا معروف بن واصل، عن يعقوب بن أيب نباتة، عن عبد الرمحن األغر، 
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دخلون النار إن ناساً من أَهل ال إله إال اهللا ي: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك، قال

فيغضب اهللا هلم ؟ ما أغىن عنكم قولكم ال إله إال اهللا، وأنتم معنا يف النار: بذنوم، فيقول أهل الالت والعزى

فيخرجهم، فيلقيهم يف ر احلياة، فيربؤون من حرقهِم كما يربأ القمر من كسوفه فيدخلون اجلنة، ويسمون 

  ".فيها اجلهنميني

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده أنت : يا أنس: فقال رجل

مسعت هذا من رسول اهللا صلى : فقال أنس؟ من النار، فهل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا

 .مل يروه عن معروف بن واصل، إال صاحل بن إسحاق: قال الطرباين. اهللا عليه وسلم اجلهبذ

  ريب وسياق عجِيب أَثر غَ

حدثنا عبد الرمحن القرشي، حدثنا طلحة بن سنان، حدثنا عبد امللك بن أيب، عن : قال أبو بكر بن أيب الدنيا

يؤتى جبهنم يوم القيامة، تقاد بسبعني ألف زمام، آخذاً بكل زمام سبعون ألف : "الشعيب، عن أيب هريرة، قال

 العرش، ويلقي اهللا عليها الذل يومئذ فيوحي اهللا إليها، ما هذا ملك، وهي متايل عليهم، حىت يوقف عن ميني

إمنا خلقتك نقمة، وليس يل فيك : أخاف أن تكون لك يف نقمة، فيوحي اهللا إليها: يا رب: فتقول؟ الذل
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مث تزفر أخرى، فال يبقى ملك : نقمة، فيوحي اهللا إليها، فتزفر زفرة ال تبقى دمعة يف عني إال جرت، قال

  ".يا رب، أميت أميت: وال نيب مرسل، إال صعق، إال نبيكم، نيب الرمحة، يقولمقرب، 

  : أثر آخر من أغرب األخبار

حدثنا أيب، حدثنا أمحد بن حممد بن احلسني البغداري، حدثنا إبراهيم بن : وقال احلافظ أبو نعيم األصبهاين

مسلم اخلواص، عن فرات بن السائب، عن عبد اهللا بن اجلنيد، حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن عائشة، حدثنا 

إذا كان يوم القيامة، مجع اهللا األولني واآلخرون يف صعيد : "مسعت كعب األحبار يقول: زاذان، قال

يا جربيل ائتين جبهنم، فيأيت ا جربيل، تقاد بسبعني ألف : واحد، فرتلت املالئكة، فصاروا صفوفاً، فيقال

لى قدر مائة عام، زفرت زفرة طارت هلا أفئدة اخلالئق، مث زفرت زمام، حىت إذا كانت من اخلالئق ع

ثانياً، فال يبقى ملك مقرب، وال نيب مرسل، إال جثا على ركبتيه، مث زفرت الثالثة، فبلغت القلوب 

خبليت ال أسألك إال : احلناجر، وذهلت العقول، فيفزع كل امرىء اىل عمله، حىت إبراهيم اخلليل، يقول

ال أسألك ملرمي اليت ولدتين، أما حممد صلى . مبا أكرمتين ال أسألك إال نفسي: ى ليقولنفسي، وإن عيس

أوليائي من أمتك ال : فيجيبه اجلليل: قال. ال أسألك اليوم نفسي، إمنا أسألك أميت: اهللا عليه وسلم فيقول

  .خوف عليهم وال هم حيزنون، فوعزيت وجاليل ألقرن عينك يف أمتك

معاشر : ئكة بني يدي اهللا عز وجل، ينظرون ما يؤمرون به، فيقول هلم الرب تعاىل وتقدسمث تقف املال: قال

انطلقوا باملصرين من أهل الكبائر من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل النار، فقد اشتد غضيب : الزبانية

اس، ويبارزوين، مع بتهاوم بأمري يف دار الدنيا، واستخفافهم حبقي، وانتهاكهم حرميت، يستخفون من الن

كراميت هلم، وتفضيلي إياهم على األمم، مل يعرفوا فضلي، وعظم نعميت، فعندها تأخذ الزبانية بلحى الرجال، 
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وذوائب النساء، فينطلق م إىل النار، وما من عبد يساق إىل النار من غري هذه األمة إال مسوداً وجهه، وقد 

، إال ما كان من هذه األمة، فإم يساقون بأوام، فإذا وردوا وضعت األنكال يف قدمه، واألغالل يف عنقه

: يا مالك: فما ورد على أحسن وجوهاً منكم، فيقولون؟ معاشر األشقياء أي أمة أنتم: على مالك قال هلم

: قال؟ أو ليس القرآن أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم: معاشر األشقياء: حنن أمة القرآن، فيقول هلم

فينادي : قال. يا حممد اشفع ملن أمر به إىل النار من أمتك. ن أصوام بالنحيب والبكاء، واحممداهفريفعو

ال تسود : يا مالك؟ من أمرك مبعاتبة األشقياء وحماكمتهم والتوقف عن إدخاهلم العذاب؟ يا مالك: مالك

ثقلهم باألغالل، فقد كانوا ال ت: وجوههم، فقد كانوا يسجدون هللا رب العاملني، يف دار الدنيا، يا مالك

ال تلبسهم : ال تقيدهم باألنكال، فقد طافوا حول بييت احلرام، يا مالك: يغتسلون من اجلنابة، يا مالك

قل للنار تأخذهم على قدر أعماهلم، فالنار أعرف م، ومبقادير : القطران، فقد خلعوا ثيام لِإلحرام، يا مالك

منهم من تأخذه النار إىل كعبيه، ومنهم من تأخذه إىل ركبتيه، ومنهم من استحقاقهم، من الوالدة بولدها، ف

فإذا انتقم اهللا منهم على قدر كبائرهم وعتوهم : تأخذه النار إىل سرته، ومنهم من تأخذه إىل صدره، قال

ال شراباً، وإصرارهم، فتح بينهم وبني املشركني باباً، وهم يف الدرك األعلى من النار، ال يذوقون فيها برداً و

ارحم من أمتك األشقياء، واشفع هلم، فقد أكلت النار حلومهم، وعظامهم، : يا حممداه: يبكون، ويقولون
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ارحم من مل يشرك بك يف دار الدنيا، وإن كان قد أساء، وأخطأ، : يا سيداه: يا رباه: ودماءهم، مث ينادون

: يا جربيل: فيغضب اهللا لذلك فيقول؟ ومبحمد ما أغىن عنكم إميانكم باهللا: وتعدى، فعندها يقول املشركون

انطلق، فأخرج من يف النار من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فيخرجهم ضبائر قد امتحشوا، فيلقيهم على ر 

على باب اجلنة، يقال له ر احلياة، فيمكثون حىت يعودوا أنضر ما كانوا، مث يأمر املالئكة بإدخاهلم عتقاء 

مد صلى اهللا عليه وسلم فيعرفون من بني أهل اجلنة بذلك، فيتضرعون إىل اهللا أن ميحو عنهم الرمحن من أمة حم

لبعض هذا األثر شواهد من ". تلك السمة، فيمحوها اهللا عنهم، فال يعرفون ا بعد ذلك من بني أهل اجلنة

  .أحاديث أخر، واهللا تعاىل أعلم

 .النار، ويدخل اجلنة، إن شاء اهللا تعاىل وسيأيت بعد ذكر أحاديث الشفاعة، آخر من خيرج من

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  ذكر اَألحاديث الواردة يف شفاعة رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة و بيان أنواعها وتعدادها 

  الشفاعة العظمى 
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من املؤمنني، واملرسلني، شفاعته األوىل، وهي العظمى، اخلاصة به، من بني سائر إخوانه : فالنوع األول منها

صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني وهي اليت يرغب إليه فيها اخللق كلهم، حىت اخلليل إبراهيم، وموسى 

لست بصاحبها، حىت : فمن بعده من املرسلني، فكل حييد عندها، ويقول. الكليم، ويتوسل الناس إىل آدم

أنا هلا، : "خرة، حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دائماً، فيقولينتهي األمر إىل سيد ولد آدم يف الدنيا واآل

يف أن يأيت للفصل بني عباده، ويرحيهم من مقامهم ذلك، ومييز  - عز وجل - فيذهب، فيشفع عند اهللا" أنا هلا

: انبني مؤمنهم وكافرهم مبجازاة املؤمنني باجلنة، والكافرين بالنار، وقد ذكرنا ذلك عند تفسري سورة سبح

  ".ومن اللَّيل فَتهجد بِه نافلَةً لَّك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً"

  .وقد قدمنا األحاديث الدالة على هذا املقام، مبا فيه كفاية، وهللا احلمد واملنة

  وات اهللا أمجعنيما خص به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون مجيع األنبياء واملرسلني عليهم صل

قال رسول اهللا : من طريق هشام، عن سيار، عن يزيد، عن جابر بن عبد اهللا، قال: وثبت يف الصحيحني

نصرت بالرعب مسرية شهر، : أعطيت مخساً مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي: "صلى اهللا عليه وسلم

بلي، وأعطيت الشفاعة، وكان وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً، وأحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد ق

  ".النيب يبعث إىل قومه، وبعثت إىل الناس عامة

  .عن شعبة، عن سعيد، عن واصل، عن جماهد، عن أيب ذر: وقد رواه أبو داود الطيالسي

وأعطيت الشفاعة، يعين بذلك الشفاعة العظمى، وهي األوىل، اليت يشفع فيها عند اهللا عز وجل، : فقوله
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، وهي اليت يرغب إليه فيها اخللق كلهم، حىت اخلليل إبراهيم، وموسى الكليم، وسائر ليأيت لفصل القضاء

النبيني، واملرسلني، واملؤمنني، ويعترف ا األولون، واآلخرون، فهذه هي الشفاعة اليت اختص ا دون 

ر النبيني كما غريه، فأما الشفاعة يف العصاة، فكما ثبتت لغريه من األنبياء، وكذلك ثبتت للمالئكة وسائ

  .سيأيت بيانه، فيما نورده من األحاديث الصحيحة، إن شاء اهللا تعاىل

عن أيب عمار، عن عبد اهللا بن فروخ، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال األوزاعي

  ".أنا أول من تنشق عنه األرض، وأول شافع، وأول مشفع: "قال

بن راشد، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب، عن بشر بن سعاف،  وكذلك رواه البيهقي، عن معمر

أنا سيد ولد آدم، وال فخر، وأنا أول : "عن عبد اهللا بن سالم، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".من تنشق عنه األرض، وأنا أول شافع ومشفع، وبيدي لواء احلمد، حىت آدم، فمن دونه

عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن أيب بن كعب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه من طريق : ويف صحيح مسلم

هون على أميت، فرد : يا رب: أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت عليه: إن ريب أرسل إيل: "وسلم قال

أن اقرأه على : هون على أميت، فرد علي الثالثة: يا رب: قلت: أن أقرأه على حرف، قال: علي الثانية

اللهم اغفر ألميت، وأخرجت الثانية إىل يوم : أحرف، ولك بكل ردة رددا مسألة تسألنيها، فقلت سبعة

  ".يرغب إيلّ فيه اخللق حىت إبراهيم

النوع الثاين والثالث من الشفاعة، شفاعته صلى اهللا عليه وسلم يف أقوام قد تساوت حسنام وسيئام 

  .م إىل النار، أن ال يدخلواليدخلوا اجلنة، ويف أقوام آخرين قد أمر 

حدثنا سعيد بن حممد اجلرمي، حدثنا أبو عبيدة : قال احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتابه األهوال

احلداد، حدثنا حممد بن ثابت البناين، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل، عن أبيه، عن عبد اهللا 

ينصب لألنبياء يوم القيامة منابر من ذهب، : "اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : بن عباس، قال

ويبقى منربي، ال أجلس عليه، قائماً بني يدي اهللا عز وجل، منتصباً بأميت خمافة أن : فيجلسون عليها، قال

وما تريد أن أصنع : يا حممد: أميت، فيقول اهللا: يا رب: يبعث يب إىل اجلنة، ويبقى أميت بعدي، فأقول

عجل حسام، فيدعو م فيحاسبون، فمنهم من يدخل اجلنة برمحة اهللا تعاىل، : يا رب: فأقول؟ بأمتك

ومنهم من يدخل اجلنة بشفاعيت، وما أزل أشفع، حىت أعطى صكاكاً برجال قد بعث م إىل النار، حىت 

  ".ما تركت لغضب ربك على أمتك من نقمة: يا حممد: إن مالكاً خازن جهنم ليقول

اعيل بن عبيد بن عمري بن أيب كريبة، حدثين حممد بن سلمة، عن أيب عبد الرحيم، حدثين زيد وحدثنا إمس
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بن أيب أنيسة، عن املنهال بن عمرو، عن عبد اهللا بن احلارث، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه 

ضاء، قياماً حيشر الناس عراة، فيجتمعون شاخصة أبصارهم إىل السماء، يبصرون فصل الق: "وسلم قال

أربعني سنة، فيرتل اهللا عز وجل من العرش إىل الكرسي فيكون أول من يدعى إبراهيم اخلليل، عليه 

: ادعوا إىل النيب األمي حممداً، قال: الصالة والسالم، فيكسى قبطيتني من اجلنة، مث يقول اهللا عز وجل

: قال. كما بني أيلة إىل الكعبةويفجر يل احلوض، وعرضه : قال. فأقوم، فأكسى حلة من ثياب اجلنة

فأشرب، وأغتسل، وقد تقطعت أعناق اخلالئق من العطش، مث أقوم عن ميني الكرسي، ليس أحد قائم 

؟ أترجو لوالديك شيئاً يا رسول اهللا: سل تعطه، واشفع تشفع، فقال رجل: ذلك املقام غريي، مث يقال

  ".شيئاً إين لشافع هلما، أعطيت أو منعت، وما أرجو هلما: قال

أمر بقوم من أميت قد : "مث قال املنهال، حدثين عبد اهللا بن احلارث أيضاً أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فأنطلق واستأذن : فآمر املالئكة أن يقفوا م، قال: ننشدك الشفاعة، قال: يا حممد: أمر م إىل النار فيقولون

: فيقول: قوم من أميت قد أمرت م اىل النار، قال: رب: على الرب عز وجل، فيؤذن يل، فأسجد، وأقول

ننشدك الشفاعة، فأرجع إىل الرب، فأستأذن، : انطلق فأخرج من شاء اهللا أن خترج، مث ينادي الباقون يا حممد

فأقول فأثين على اهللا بثناء مل يثن عليه . ارفع رأسك، سل تعط، واشفع تشفع: فيؤذن يل، فأسجد، فيقول

: انطلق فأخرج منهم من قال ال إله إال اهللا، فأقول: قوم من أميت قد أمر م إىل النار، فيقول: ولأحد، مث أق

فأنطلق فأخرج : يا حممد ليست تلك لك، تلك يل، قال: فيقول: قال. ومن كان يف قلبه مثقال حبة من إميان

أنتم كنتم تعبدون اهللا وال : فيقولون ويبقى قوم فيدخلون النار، فيعريهم أهل النار،: من شاء اهللا أن أخرج قال

فيبعث اهللا ملكاً بكف من ماء، فينضح ا يف : فيحزنون لذلك، قال: تشركون به، وقد أدخلكم إىل النار قال
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فيعرفون ا، ويغبطهم أهل النار، : النار، فال يبقى أحد من أهل ال إله إال اهللا، إال وقعت يف وجهه قطرة قال

انطلقوا، فيضيفون الناس، فلو أن مجيعهم نزلوا برجل واحد، كان هلم : اجلنة، فيقال هلممث خيرجون، فيدخلون 

  ".عنده سعة، ويسمون اردين

: وهذا السياق يقتضي تعدد الشفاعة، فيمن أمر م إىل النار ثالث مرات أن ال يدخلوها، ويكون معىن قوله

النوع الرابع من الشفاعة، : النار، واهللا تعاىل أعلم ويبقى قوم فيدخلون: بدليل قوله بعد ذلك: أنقذ: فأخرج

شفاعته صلى اهللا عليه وسلم يف رفع درجات من يدخل اجلنة فيها، فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماهلم، وقد 

وافقت املعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وقد خالفوا فيما عداها من املقامات مع تواتر األحاديث فيها، على 

  .يباً إن شاء تعاىل، وبه الثقة، وعليه التكالنما ستراه قر

من رواية أيب موسى األشعري، ملا أصيب عمه أبو : فأما دليل هذا النوع، فهو ما ثبت يف الصحيحني، وغريمها

اللهم اغفر : "عامر، يف غزوة األوطاس وأخرب أبو موسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورفع يديه وقال

  ".جعله يوم القيامة فوق كثري من خلقكلعبيد، أيب عامر، وا

اللهم اغفر : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا أليب سلمة بعدما تويف، فقال: وهكذا حديث أم سلمة
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أليب سلمة، وارفع درجته يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله، يا رب العاملني، وافسح له 

 .وهو يف صحيح مسلم". هيف قربه، ونور له في

  من الشفاعة ما يدخل من شفع له اجلنة بغري حساب ومنها ما خيفف عن املذنب من العذاب 

وقد ذكر القاضي عياض، وغريه نوعاً آخر من الشفاعة، وهو اخلامس، يف أقوام يدخلون اجلنة بغري 

د ذلك، مث تذكرت حديث حساب، ومل أر هلذا شاهداً فيما علمت، ومل يذكر القاضي فيما رأيت مستن

عكاشة بن حمصن حني دعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيعله من السبعني ألفاً الذين يدخلون 

  .اجلنة بغري حساب

  .واحلديث خمرج يف الصحيحني، كما تقدم، وهو يناسب هذا املقام

وهو شفاعته يف عمه أيب طالب، نوعاً آخر سادساً من الشفاعة، : وذكر أبو عبد اهللا القرطيب يف التذكرة

  ...أن خيفف عذابه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر عنده أبو طالب : واستشهد حبديث أيب سعيد يف صحيح مسلم

  ".لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاح من نار، يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه: "فقال

  ".فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعني: "فقد قال اهللا تعاىل: فإن قيل: مث قال

  .ال تنفعه يف اخلروج من النار، كما تنفع عصاة املوحدين، الذين خيرجون منها، ويدخلون اجلنة: قيل له

شفاعته صلى اهللا عليه وسلم جلميع املؤمنني قاطبة يف أن يؤذن هلم يف دخول : النوع السابع من الشفاعة

أنا أول : "عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: صحيح مسلم كما ثبت يف: اجلنة

فإذا أفضى أهل اجلنة إىل أبواب : "وقال يف حديث الصور بعد ذكر مرور الناس على الصراط". شافع يف اجلنة

. نه خلقه اهللا بيدهإ؟ من أحق بذلك من أبيكم آدم: من يشفع لنا إىل ربنا، فندخل اجلنة، فيقولون: اجلنة، قالوا
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ما أنا بصاحب ذلك، : ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبالً، فيأتون آدم، فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنباً، ويقول

ما أنا بصاحب ذلك، عليكم : ولكن عليكم بنوح، فإنه أول رسل اهللا، فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنباً، ويقول

قال رسول اهللا . ا أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم مبحمدم: مبوسى، فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنباً، ويقول

فيأتون إِيلَّ، ويل عند ريب عز وجل ثالث شفاعات وعدنيهن، فأنطلق فآيت اجلنة، فأخذ : صلى اهللا عليه وسلم

حبلقة الباب، مثِ أستفتح، فيفتح يل، فأحيي، ويرحب يب، فإذا دخلت فنظرت إىل ريب عز وجل خررت له 

ارفع يا حممد رأسك، :  من محده ومتجيده بشيء ما أذن به ألحد من خلقه، مث يقول اهللا يلساجداً، فيأذن اهللا

وعدتين : يا رب: فأقول؟ ما شأنك - وهو أعلم -:واشفع تشفع، وسل تعطه، فإذا رفعت رأسي، قال اهللا

 دخول اجلنة، قد شفعتك، وأذنت هلم يف: الشفاعة، فشفعين يف أهل اجلنة، يدخلون اجلنة، فيقول اهللا عز وجل

والذي بعثين باحلق، ما أنتم يف الدنيا بأعرف بأزواجكم : "فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".ومساكنكم، من أهل اجلنة بأزواجهم ومسا كنهم

فيدخل كل رجل منهم على اثنتني وسبعني زوجة مما ينشىء اهللا عز وجل، واثنتني من بنات آدم، هلما فضل 

  .اهللا، بعبادما اهللا يف الدنيا مث ذكر بعد هذا الشفاعة يف أهل الكبائر وهو النوع الثامن على من يشاء
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النوع الثامن من الشفاعة، شفاعته يف أهل الكبائر من أمة حممد ممن دخل النار، فيخرجون منها وقد تواترت 

 .ذا النوع األحاديث

  عاند بعضهم فرفضوا القول ا خفي علم الشفاعة على اخلوارج واملعتزلة فأنكروها، و

وقد خفي علم ذلك على اخلوارج واملعتزلة، فخالفوا يف ذلك، جهالً منهم بصحة األحاديث، وعناداً ممن 

علم ذلك، واستمر على بدعته، وهذه الشفاعة يشاركه فيها املالئكة، والنبيون، واملؤمنون أيضاً، وهذه 

  .الشفاعة تتكرر منه صلوات اهللا وسالمه عليه

  بيان طُرق األحاديث وألْفَاظها ومن األحاديث الْوارِدة يف شفَاعة املُؤمنني ألهاليهم 

  رواية أيب بن كعب 

حدثنا عبد اهللا بن وضاح، حدثنا حيىي بن ميان، عن شريك، عن عبد اهللا بن حممد بن : قال ابن أيب الدنيا

أنا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لعقيل، عن الطفيل بن أيب بن كعب، عن أيب بن كعب، قا

  ".خطيب األنبياء يوم القيامة، وإمامهم، وصاحب شفاعتهم
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  رواية أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

حدثنا سعيد بن سليمان، عن منصور بن أيب األسود، عن ليث، عن الربيع، عن أنس بن : قال ابن أيب الدنيا

أنا أوهلم خروجاً، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا : "ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: مالك، قال

أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، والكرامة واملفاتيح يومئذ بيدي، ولواء احلمد يومئذ 

لؤلؤ  بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على اهللا عز وجل، يطوف على ألف خادم، كأم بيض مكنون، أو كأم

  ".منثور

مث رواه عن خلف، عن هشام، عن جبري بن علي العري، عن ليث بن أيب سليم، عن عبيد اهللا بن زحر، عن 

  .الربيع بن أنس، عن أنس فذكره مرفوعاً كما تقدم

  طريق أخرى عنه 

، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا بسطام بن حرب، عن أشعث احلذاء، عن أنس بن مالك: قال اإلمام أمحد

  " .شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .عن سليمان، عن بسطام، عن أشعث بن عبد اهللا، عن جابر احلماين، عن أنس: وهكذا رواه أبو داود
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  طريق أخرى 

بن عثمان، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا اخلزرج : قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده

  ".شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس، قال

  .مل يروه عن ثابت إال اخلزرج بن عثمان: مث قال

وهكذا روى أبو يعلي من طريق يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  ."شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: "قال

 طريق أخرى 

حدثنا عارم، عن معتمر، مسعت أيب حيدث، عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال اِإلمام أمحد

لكل نيب دعوة قد دعاها، فاستجيب له، وقد استجاب اهللا تعاىل دعويت، : كل نيب سأل سؤاالً أو قال: "قال

  .أو كما قال". شفاعة ألميت يوم القيامة

عن أبيه، وأسنده مسلم، فرواه عن حممد بن عبد األعلى، عن : وقال معتمر: تعليقاً فقالورواه البخاري 

  : معتمر، عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي، عن أنس به حنوه

  طريق أخرى 
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حدثنا فضيل بن عبد الوهاب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن محيد، عن أنس ابن مالك، : قال ابن أيب الدنيا

  ".شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: "اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : قال

قال : حدثنا حممد بن يزيد العجلي، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا محيد، عن أنس، قال: وقال ابن أيب الدنيا

إن كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة، فأشفع ملن كان يف قلبه مثقال ذرة من : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وحرك اِإلام واملسبحة" إميان، حىت ال يبقى أحد يف قلبه من اِإلميان مثل هذا

  طريق أخرى 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن أنس: حدثنا ز، وعفان، قاال: قال أمحد

على ". ميت يوم القيامةلكل نيب دعوة قد دعاها، واستجيب له، وإين قد خبأت دعويت، شفاعة أل: "قال

شرطيهما، ومل خيرجوه من حديث مهام، وإمنا أخرجه الشيخان من حديث أيب عوانة الوضاح بن عبد امللك 

  .اليشكري، عن قتادة

جيتمع : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من حديث سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: مث رواه مسلم

لو استشفعنا إىل ربنا حىت يرحينا من مكاننا : ذلك، أو يهمون لذك، فيقولوناملؤمنون يوم القيامة، فيهتمون ب
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أنت آدم أبو اخللق، خلقك اهللا تعاىل بيده، ونفخ فيك من : هذا، فيأتون آدم صلى اهللا عليه وسلم فيقولون

فيذكر  لست هناكم،: اشفع لنا عند ربك، لريحينا من مكاننا هذا، فيقول. روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك

مث آتيه الرابعة، أو أعود : "مبثل حديث أيب عوانة وقال يف احلديث" خطيئته اليت أصاب، فيستحي من ربه منها

  ".ما بقي إال من حبسه القرآن: يا رب: الرابعة، فأقول

  طريق أخرى

حيبس : "الأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق: حدثنا عفان، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن أنس: قال أمحد

فيأتون آدم، : لو استشفعنا إىل ربنا فريحينا من مكاننا هذا، قال: املؤمنون يوم القيامة، فيهتمون لذلك، فيقولون

أنت أبونا، خلقك اهللا تعاىل بيده، وأسجد لك مالئكته، وعلمك أمساء كل شيء، فاشفع لنا عند : فيقولون

أكله من الشجرة، وقد ي عنها، ولكن أتوا نوحاً،  لست هناكم، ويذكر خطيئته اليت أصاب،: ربك، فيقول

لست هناكم، ويذكر خطيئته، بسؤاله ربه بغري : فيأتون نوحاً، فيقول: أول نيب بعثه اهللا إىل أهل األرض، قال

ويذكر خطيئته اليت أصاب، ثالث كذبات، : لست هناكم: علم، ولكن ائتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول

أخربيه : وأتى على اجلبار النمرود ومعه امرأته فقال" بل فعله كبريهم هذا: "وقوله" ين سقيمإِ"كذن، قوله 
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فيأتون : أين أخوك، فإِين خمربه أنك أخيت، ولكن ائتوا موسى، عبداً كلمه اللّه تكليماً، وأعطاه التوراة، قال

ا عيسى، عبداً هو كلمة اهللا لست هناكم، ويذكر خطيئته اليت هي قتله الرجل، ولكن ائتو: موسى، فيقول

لست هناكم، ولكن ائتوا حممداً، عبداً غفر اهللا ما تقدم من ذنبه وما : فيأتون عيسى فيقول: قال. وروحه

فيأتون فأستأذن على ريب يف داره، فيؤذن يل عليه فإِذا رأيته وقعت ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أن : تأخر، قال

حممد، وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعط، فأمحد ريب بثناء وحتميد ارفع رأسك يا : يدعين، مث يقول

مث استأذن على ريب الثانية، فيؤذن يل عليه، : يعلمنيه، مث أشفع، فيحد يل حداً، فأخرجهم، فأدخلهم اجلنة، قال

اشفع ارفع رأسك يا حممد، وقل تسمع، و: فإِذا رأيته وقعت ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين، مث يقول

فأرفع رأسي، فأمحد ريب بثناء وحتميد يعلمنيه، مث أشفع، فيحد يل حداً، فأدخلهم : تشفع، وسل تعط، قال

مث استأذن على ريب الثالثة، فإِذا : فأخرجهم من النار، فأدخلهم اجلنة قال: وأيضاً مسعته يقول: اجلنة، قال مهام

ارفع رأسك يا حممد، وقل تسمع، واشفع تشفع، :  يقولرأيته وقعت ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين، مث

وسل تعط، فأرفع رأسي فأمحد ريب بثناء وحتميد يعلمينه، مث أشفع، فيحد يل حداً، فأخرجهم من النار 

فأخرجهم من النار فأدخلهم اجلنة فما يبقى يف النار إال من حبسه : ومسعته يقول: فأدخلهم اجلنة، قال مهام

  ".عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً: "مث تال قتادة. يه اخللودالقرآن أي وجب عل
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  .قال هو املقام احملمود الذي وعد اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم

 .وقال حجاج بن منهال، عن مهام، فذكره بنحوه: وقد رواه البخاري يف كتاب التوحيد معلقاً فقال

  طرق آخر متعددة 

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا معبد بن هالل : بخاري يف كتاب التوحيدقال ال

اجتمعنا مع ناس من البصرة، فذهبنا إىل أنس بن مالك، وذهب معنا ثابت البناين، ليسأله لنا : البغوي، قال

ستأذناه، فأذن لنا، عن حديث الشفاعة، فإِذا هو يف مرتله يصلي الضحى، فوقفنا حىت انتهى من صالته، فا

: يا أبا محزة: ال تسأله عن شيء أوىل من حديث الشفاعة، فقال: وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت

حدثنا حممد صلى اهللا عليه وسلم : هؤالء إخوانك من أهل البصرة، جاءوا يسألونك عن الشفاعة، فقال

اشفع لنا إىل ر بك، : فيقولون. ن آدمإِذا كان يوم القيامة، ماج الناس بعضهم يف بعض، فيأتو: "قال

لست هلا ولكن عليكم مبوسى، فإِنه كليم اهللا، فيأتون : لست هلا، ولكن عليكم بإِبراهيم، فيقول: فيقول

لست هلا، : لست هلا، ولكن عليكم بعيسى، فإِنه روح اهللا وكلمته، فيأتون عيسى، فيقول: موسى، فيقول

أنا هلا، فأستأذن على ر يب، فيؤذن يل، ويلهمين حمامد أمحده ا، ال : ولكن عليكم مبحمد، فيأتوين، فأقول

حتضرين اآلن، فأمحده بتلك احملامد، وأخر له ساجداً، فيقال يا حممد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع 

انطلق، فأخرج من النار من كان يف قلبه مثقال شعرية : أميت، فيقال: يا رب: تشفع، وسل تعط، فأقول

يا حممد ارفع : ان، فأنطلق، فأفعل، مث أعود، فأمحد اهللا بتلك احملامد، مث آخر له ساجداً، فيقالمن إمي

أميت أميت، فيقال، انطلق فأخرج من : يا رب: رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تشفع وسل تعط، فأقول

  ".كان يف قلبه أدىن مثقال حبة من خردل من إميان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل

فلما خرجنا من عند أنس، قلت لبعض أصحايب لو مررنا باحلسن وهو متوار يف مرتل أيب خليفة، : الق

فحدثناه باحلديث، فانتيهنا : هيه: فحدثناه مبا حدثناه أنس بن مالك، فلم ير مثل ما حدثنا يف الشفاعة، فقال
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نذ عشرين سنة، فما أدري أنسي أم لقد حدثين ذا احلديث م: مل يرو على هذا، فقال: إىل هذا املوضع، فقال

  ".وكَانَ اِإلنسانُ عجوالً: "فحدثنا، فضحك، وقال: يا أبا سعيد: فقلنا؟ كره أن تتكلموا

مث أعود الرابعة فأمحده بتلك احملامد، مث آخر له : ما ذكرته إال وأنا أريد أن أحدثكم، حدثين كما حدثكم قال

ائذن يل : يا رب: قل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقولارفع رأسك و: يا حممد: ساجداً، فيقال

  .ال إله إال اهللا: وعزيت، وكربيائي، وعظميت ألخرجن منها من قال: ال إِله إال اهللا، فيقول: فيمن قال

  .عن أيب الربيع الزهراين، وسعيد بن منصور، كالمها عن محاد بن زيد، به حنوه: وهكذا رواه مسلم

عن عفان، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكر : وقد رواه أمحد

: فأمحد ريب مبحامد مل حيمده ا أحد كان قبلي، وال حيمده ا أحد بعدي، قال: "احلديث بطوله وقال

  .ومل يذكر الرابعة" مثقال ذرة: فأخرج من كان يف قلبه مثقال شعرية، مث يعود فيقال

عن حممد بن بشار، وحممد بن معمر، كالمها عن محاد بن مسعدة، عن حممد بن عجالن، : اه البزاروهكذا رو

مل يرو : عن جونة بن عبيد املدين، عن أنس بن مالك، فذكر احلديث بطوله، وذكر فيه الشفاعة ثالثاً، مث قال

  .عن جونة بن عبيد إال ابن عجالن
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زيد الرقاشي، عن أنس فذكر احلديث بطوله، فذكر ثالث من حديث األعمش، عن : وهكذا رواه أبو يعلى

 ".لك من قال ال إله إال اهللا خملصاً: "أميت، فيقال: فأقول: شفاعات، وقال يف آخرهن

  طريق أخرى 

: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عمرو بن مسعدة، عن عمران العمي، عن احلسن، عن أنس، قال: قال البزار

أي : ويشفعين ريب عز وجل، حىت أقول: أو قال - ال أزال أشفع وأشفع: "ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي

عن أيب : ورواه ابن أيب الدنيا. ال نعلمه يروي إال ذا اِإلسناد: مث قال". ال إله إال اهللا: شفعين فيمن قال: رب

  .حفص الصرييف، عن محاد بن مسعدة به

  طريق أخرى 

نا حرب بن ميمون أبو اخلطاب األنصاري، عن النضر بن أنس، عن حدثنا يونس بن حممد، حدث: قال أمحد

: إين لقائم أنتظر أميت تعرب الصراط، إذ جاءين عيسى، فقال"حدثنا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : أنس قال

ىل جيتمعون إليك، لتدعو اهللا أن يفرق بني مجيع األمم، إ: هذه األنبياء قد جاءتك يا حممد يسألون، أو قال

حيث يشاء هلم، فيخرجهم مما هم فيه، واخللق ملجمون بالعرق، فأما املؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر 
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فأذهب حىت أقوم حتت العرش، فألقي ما : انتظر حىت أرجع إليك، قال: يا عيسى: فأقول: فيغشاه املوت، قال

ارفع رأسك، وسل تعط، : إىل حممد فقلاذهب : مل يلق نيب مصطفى، وال نيب مرسل، فيوحي اهللا إىل جربيل

فما أزال أتردد على : فأشفع يف أميت، أن أخرج من كل تسعة وتسعني إنساناً واحداً، قال: واشفع تشفع، قال

يا : ريب، فال أقوم بني يديه مقاماً إال شفعت، حىت يعطيين اهللا عز وجل من ذلك أن يقول سبحانه وتعاىل

تفرد به أمحد، وقد ". ن ال إله إال اهللا، يوماً واحداً خملصاً، ومات على ذلكأدخل من أمتك من شهد أ: حممد

  .حكم الترمذي باحلسن هلذا اِإلسناد

حدثنا عبد اهللا بن رجاء، أخربنا حرب بن ميمون، حدثين : حدثنا أبو يوسف العلوي: وقال ابن أيب الدنيا

 عليه وسلم، وقد حضر من أمر العباد منا جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا: "النضر بن أنس، عن أنس، قال

فدنوت من العرش، فقصت عند العرش، فلقيت : أستأذن إىل ربك، فسل ألمتك الشفاعة، قال: حضر، فقال

وذكر احلديث كنحو سياق ". أميت: سل تعطه، واشفع تشفع، فقلت: ما مل يلق نيب، وال ملك مقرب، فقال

  .اِإلمام أمحد

ثنا علي بن معبد، حدثنا األسود بن عامر، حدثنا أبو إسرائيل، عن احلارث ابن حد: قال ابن أيب الدنيا
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إين ألرجو أن أشفع : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حصرية، عن ابن أيب بريدة، عن أبيه، قال

  ".يف عدد كل حجر ومدر ألميت

  رواية جابر بن عبد اهللا 

: عبد اهللا، قالعبد اهللا، حدثنا هشام، مسعت احلسن يذكر عن جابر بن حدثنا معمر، حدثنا: قال اِإلمام أمحد

تفرد به ".. إن لكل نيب دعوة قد دعا ا، وإين اختبأت دعويت، شفاعة ألميت يوم القيامة: "قال رسول اهللا

 .أمحد من هذا الوجه

  : أثقل ظهرهشفاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة تكون ملن أوثق نفسه و: طريق أخرى

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي، أنبأنا حممد بن محدويه بن سهل : قال احلافظ البيهقي

املروزي، أخربنا أبو نصر الغازي، حدثنا عبد اهللا بن محاد األيلي، حدثنا صفوان بن صاحل، حدثنا الوليد، 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ن جابر بن عبد اهللا، قالحدثنا زهر بن حممد، حدثنا جعفر بن حممد، عن أبيه، ع

  ".شفاعيت يوم القيامة ألهل الكبائر من أميت: "عليه وسلم

نعم يا حممد، إنه من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل اجلنة بغري : قال؟ ما هذا يا جابر: فقلت
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اً، مث يدخل اجلنة، وإمنا شفاعة رسول حساب، ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي حياسب حساباً يسري

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن أوثق نفسه وأعلق ظهره

عن احلاكم، عن أيب بكر حممد بن جعفر بن أمحد املزكي، عن حممد بن إبراهيم : وقد رواه البيهقي أيضاً

ن حممد، عن أبيه، العبدي، عن يعقوب بن كعب احلليب، عن الوليد بن مسلم، عن زهر بن حممد، عن جعفر ب

  ".والَ يشفَغونَ إِالَّ لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقونَ: "عن جابر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تال

  .هذا حديث صحيح: قال احلاكم". شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: "مث قال صلى اهللا عليه وسلم

عة يف أهل الكبائر، ختتص برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وظاهره يوجب أن تكون الشفا: قال البيهقي

فاملالئكة إمنا يشفعون يف أهل الصغائر، واستزادة الدرجات، وقد يكون املراد من اآلية، بيان كون املشفوع 

فيه مرتضى بإِميانه، وإن كانت له كبائر وذنوب، دون الشرك، فيكون املراد باآلية، نفي الشفاعة للكفار، ألن 

  .هللا تعاىل مل يأذن ا، ومل يرض اعتقاد جوازهاا

  طريق أخرى 
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: قال رسول اهللا: حدثنا روح، حدثنا ابن جرير، أخربين أبو الزبري، أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول: قال أمحد

عن : ورواه مسلم". لكل نيب دعوة مستجابة قد دعاها يف أمته، وخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة"

  .بن أمحد بن أيب خلف، عن روح بن عبادة حممد

  طريق أخرى 

صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا: حدثنا أبو النضر، حدثنا زهر، حدثنا أبو الزبري، عن جابر، قال: قال أمحد

إذا ميز أهل اجلنة، وأهل النار، فدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، قامت الرسل، فشفعوا، : "وسلم

يقال  - أو على ر- لقوا واذهبوا، فمن عرفتموه فأخرجوه، فيخرجوم قد امتحشوا فيلقوم يف رانط: فيقال

  .له ر احلياة

اذهبوا وانطلقوا، : فيسقط امتحاشهم على حافيت النهر، وخيرجون بيضاً، كالقوارير مث يشفعون، فيقال: قال

اذهبوا : فيخرجون سراعاً، ويشفعون، فيقال: فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة قرياط من إميان فأخرجوه، قال

أنا اآلن أخرج بعلمي : وانطلقوا، فمن وجدمت يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجوه، مث يقول اهللا
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ورمحيت، فيخرج أضعاف ما أخرجوا، وأضعافه، فيكتب يف رقام عتقاء اهللا، مث يدخلون اجلنة، فيسمون فيها 

  .أمحد تفرد به". اجلهنميني

  حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه 

حدثنا إبراهيم بن نافع، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن راشد بن داود الصنعاين، عن عبد الرمحن : قال أمحد

فقد النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أصحابه، : بن حسان، عن روح بن زنباع، عن عبادة بن الصامت، قال

أوسطهم، ففزعوا وظنوا أن اهللا تبارك وتعاىل اختار له أصحاباً غريهم، فإِذا هم خبيال وكانوا إِذا نزلوا أنزلوه 

يا رسول اهللا، أشفقنا أن يكون اهللا تبارك وتعاىل اختار : النيب صلى اهللا عليه وسلم فكربوا حني رأوه، وقالوا

يف الدنيا واآلخرة، إن اهللا  ال، بل أنتم أصحايب: "لك أصحاباً غرينا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا حممد، إين مل أبعث نبياً، وال رسوالً إال وقد سألين مسألة أعطيتها إياه، فاسأل يا حممد : تعاىل أيقظين، فقال

يا رب : أقول: قال؟ يا رسول اهللا، وما الشفاعة: مسأليت شفاعة ألميت يوم القيامة فقال أبو بكر: تعطه، فقلت

ميت عندك، فيقول الرب تبارك وتعاىل نعم، فيخرج اهللا بقية أميت من النار فينبذهم يف شفاعيت اليت اختبأت أل

  .اجلنة، تفرد به أمحد



 ٥٥١

  طريق أخرى

: حدثنا علي بن اجلعد، حدثنا القاسم بن الفضل احلداين، حدثين سعيد بن املهلب، قال: قال ابن أيب الدنيا

شفاعة، حىت لقيت جابر بن عبد اهللا، فقرأت عليه كل كنت من أشد الناس تكذيباً بال: "قال طلق بن حبيب

أتراك أقرأ لكتاب اهللا، وأعلم بسنة نبيه : يا طلق: آية أقدر عليها، فيها ذكر خلود أهل النار يف النار، فقال يل

مث  -إن الذي قرأت هم املشركون، ولكن هؤالء قوم أصابوا ذنوباً عذبوا ا، مث أخرجوا من النار: قال؟ مين

وحنن نقرأ : "صمتا، إن مل أكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله: مث قال -أ بيده إىل أذنيهأوم

  ".الذي نقرأ

خطبنا ابن عباس : حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد بن أيب نضرة، قال: قال اِإلمام أمحد

إنه مل يكن نيب إال له دعوة، قد أجنزها يف : "مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: على منرب البصرة فقال

الدنيا، وإين قد اختبأت دعويت شفاعة ألميت، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وال فخر، وأنا أول من تنشق عنه 

األرض، وال فخر، بيدي لواء احلمد، وال فخر، آدم فمن دونه حتت لوائي، وال فخر، ويطول على الناس يوم 

انطلقوا بنا إىل آدم أيب البشر، فيشفع لنا إىل ربنا، ليقضي بيننا، فيأتون آدم، : بعضهم لبعض القيامة، فيقول

أنت الذي خلقك اهللا بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك مالئكته، اشفع لنا إىل ربنا، : يا آدم: فيقولون



 ٥٥٢

مين اليوم إال نفسي، فليقض بيننا، فيقول إين لست هناكم، إين قد أخرجت من اجلنة خبطيئيت، وإين ال يه

إين : يا إبراهيم اشفع لنا إىل ربنا، فليقض بيننا، فيقول: ولكن ائتوا إبراهيم اخلليل، فيأتون إبراهيم فيقولون

إين : "لست هناكم إين كذبت يف اإلسالم ثالث كذبات واهللا إن حاول ن إال الدفاع عن دين اهللا، قوله

: وقوله المرأته حني أتى على على امللك" لوهم إن كانوا ينطقونبل فعله كبريهم هذا فاسأ: "وقوله" سقيم

أخيت، وإنه ال يهمين اليوم إال نفسي، ولكن ائتوا موسى، اصطفاه اهللا برسالته، وبكالمه، فيأتون موسى، 

لست هناكم، إين قتلت نفساً بغري نفس، وإنه ال يهين اليوم : فيقولون اشفع لنا إىل ربك، فليقض بيننا، فيقول

: اشفع لنا ربنا فليقض بيننا، فيقول: إال نفسي، ولكن ائتوا عيسى، روح اللّه وكلمته، فيأتون عيسى فيقولون

إين لست هناكم، إين اختذت إهلاً من دون اهللا، وإنه ال يهمين إال نفسي، ولكن أرأيتم لو كان متاع يف وعاء 

إن حممداً خامت : فيقول: ال، قال: ، فيقولونقال؟ خمتوم عليه، أكان يقدر على ما يف جوفه حىت يفض اخلامت

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . النبيني، وقد حضر اليوم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

أنا هلا، حىت يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى، فإذا : يا حممد، اشفع إىل ربك، فليقض بيننا، فأقول: فيأتون، فيقولون

فنحن اآلخرون األولون، آخر األمم، وأول من . أين أمحد وأمته:  خلقه نادى منادأراد أن يصدع بني

كادت هذه األمة أن تكون : حياسب، فتفرج لنا األمم طريقاً، فنمضي غراً حمجلني، من أثر الوضوء، فيقال



 ٥٥٣

مد، فيفتح، أنا حم: فأقول؟ أنبياء كلها، فآيت باب اجلنة، فآخذ حبلقة، الباب فأقرع الباب، فيقال من أنت

فأخر له ساجداً، فأمحده مبحامد مل حيمده ا  -شك محاد -فأرى ريب عز وجل وهو على كرسيه، أو سريره

ارفع رأسك، وسل تعطه، وقل يسمع لك، : يا حممد: أحد كان قبلي، وليس حيمده ا أحد بعدي، فيقال

أخرج من كان يف قلبه مثقال كذا : أي رب، أميت أميت، فيقول: فأرفع رأسي، فأقول: قال. واشفع تشفع

ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعطه، : مث أعود فأسجد فأقول ما قلت، فيقول -مل حيفظ محاد -وكذا

دون األول، مث . أخرج من كان يف قلبه مثقال كذا وكذا: أميت أميت، فيقول. أي رب: واشفع تشفع، فأقول

أي رب، أميت : وقل يسمع، واشفع تشفع فأقول ارفع رأسك،: أعود فأسجد وأقول مثل ذلك، فيقال يل

  ".أخرج من كان يف قلبه مثقال كذا وكذا دون ذلك: فيقول؟ أميت

من رواية محاد بن سلمة، عن سعيد بن إياس اجلوهري عن أيب نضرة املنذر بن : وقد روى ابن ماجه بعضه

نواع الشفاعة، يف أقوام قد أمر م مالك بن قطنة، عن ابن عباس، به، وتقدم يف الصنف الثاين والثالث من أ

 .إىل النار أن ال يدخلوها

  رواية عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما 



 ٥٥٤

  " هنا بياض باألصل إىل العنوان اآليت"حدثنا : قال احلافظ أبو بكر البزار

  طريق أخرى

قال رسول اهللا صلى اهللا : لوقد روى الطرباين يف معجمه الكبري، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عباس قا

 ".شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: "عليه وسلم

  طريق أخرى 

حدثنا معمر بن سليمان الرقي أبو عبد اهللا، حدثنا زياد بن خيثمة، عن علي بن النعمان بن : قال اِإلمام أمحد

الشفاعة، وبني أن  خريت بني: "قراد، عن رجل، عن عبد اهللا بن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ال، ولكنها للمتأوبني ؟ يكون نصف أميت يف اجلنة فاخترت الشفاعة، ألا أعم وأكفأ، أتروا للمتقني

  .أما إا احلق، لكن هكذا الذي حدثنا: قال زياد" اخلطائني

هللا، ورواه ابن أيب الدنيا، عن احلسن بن عرفة، عن عبد السالم بن حرب، عن نعمان بن قراد، عن عبد ا

  .فذكره بنحوه

  .هكذا رأيته يف كتاب األهوال، وكذا رواه البيهقي يف البعث والنشور، من طريق احلسن بن عرفة



 ٥٥٥

  رواية عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

حدثنا يونس بن عبد األعلى الصديف، أنبأنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، أن بكر بن : قال مسلم

بن جبري، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أن رسولط اللّه صلى اهللا عليه سوادة حدثه، عن عبد الرمحن 

رب إِنهن أَضلَلْن كَثرياً من الناس فَمن تبعنِي فَإِنه مني ومن عصاين : "وسلم تال قول اهللا حكاية لسان إبراهيم

يمحر غَفور كفَإِن."  

إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك، وإِنْ تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز : "لسان عيسى وقول اهللا تعاىل حكاية على

  ".الْحكيم

  ".رب الَ تذَر علَى اَألرض من الكَافرِين دياراً: "وقول اهللا تعاىل حكاية على لسان نوح

فسله ما  -وربك أعلم -يا جربيل اذهب إىل حممد: ل اهللاللهم أميت أميت، وبكى، فقا: فرفع يديه، وقال

وهو  -فأتاه جربيل، فسأله، فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا قال، فأخرب جربيل ربه مبا قال؟ يبكيك

  .إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوءك: اذهب إىل حممد، فقل له: يا جربيل: فقال اهللا -أعلم

  رواية عبد اهللا بن مسعود 



 ٥٥٦

  .قد تقدمت رواية علقمة يف احلوض واملقام احملمود وفيه ذكر الشفاعة

  رواية عبد الرمحن بن أيب عقيل 

أخربنا أبو احلسن بن الفضل القطان، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، : قال البيهقي

ن بن أيب جحيفة السوائي، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا زهري، حدثنا أبو خالد يزيد األسدي، حدثنا عو

انطلقت إىل النيب صلى اهللا عليه : "حدثنا عبد الرمحن بن علقمة الثقفي، عن عبد الرمحن بن أيب عقيل، قال

فلما خرجنا، خرجنا  - وما يف الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه -وسلم يف وفد، فأتيناه، فأخننا بالباب،

؟ سألت ر بك كملك سليمان: يا رسول اهللا: ليه، فقال قائل منهموما يف الناس أحب إلينا من رجل دخلنا ع

فلعل قضاء حوائجكم عند اهللا أفضل من ملك سليمان، إن : فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال

اهللا مل يبعث نبياً إال أعطاه دعوة، فمنهم من اختذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعاها على قومه إذ عصوه 

 ا عند ريب، شفاعة ألميت يوم القيامةفأهلكواإسناد غريب، : قلت". ا، وإن اهللا أعطاين دعوة، فاختبأ

  .وحديث غريب



 ٥٥٧

الشفعاء يوم القيامة هم األنبياء مث العلماء مث : رواية أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اللّه عنه

  : الشهداء

س، حدثنا عنبسة بن عبد الرمحن بن عنبسة حدثنا إسحاق، حدثنا أمحد بن يون: قال احلافظ أبو يعلى

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : القرشي، عن عالف بن أيب مسلم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، قال

  ".األنبياء، مث العلماء، مث الشهداء: يشفع يوم القيامة ثالثة: "وسلم

: ن، عن عالف بن أيب مسلم، قالحدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا عنبسة بن عبد الرمح: وقال البزار

ورايته يف موضع آخر عندي، عن عبد امللك بن عالف، عن أبان عن عثمان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ".أول من يشفع يوم القيامة األنبياء، مث الشهداء، مث املؤمنون : "قال

  .وى عنه غري عنبسةوعنبسة هذا لني احلديث، وعبد امللك بن عالف ال يعلم من ر: قال البزار

  رواية علي بن أيب طالب كرم اللّه وجهه ورضي عنه

حدثنا حممد بن زيد املداري، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حرب بن شريح البزار، : قال أبو بكر البزار

: قال؟ أرأيت هذه الشفاعة اليت يتحدث ا أهل العراق، أحق هي: قلت أليب جعفر حممد بن علي: قال



 ٥٥٨

واهللا لقد حدثين عمي حممد بن : إي واهللا: حق: شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم، قال: قلت؟ اشفاعة ماذ

أشفع ألميت حىت يناديين ريب عز وجل : "عن علي، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: علي بن احلنفية

 .اإلسناد ال نعلمه يروى هذا، إال ذا: مث قال". رب رضيت: فأقول. أرضيت يا حممد: فيقول

  رواية عوف بن مالك 

حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أيب : حدثنا خالد بن خداش بن خلف بن هشام، قال: قال ابن أيب الدنيا

أتاين الليلة آت من ريب، : "املليح، عن عوف بن مالك األشجعي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ننشدك اهللا : يا رسول اهللا: قالوا. الشفاعة، فاخترت الشفاعةفخربين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة، وبني 

فإين أشهد من حضر، أن شفاعيت ملن مات ال يشرك باهللا شيئاً : قال. والصحبة، ملا جعلتنا من أهل شفاعتك

  ".من أميت

عن حيىي بن صاحل الوحاظي، عن جابر بن غامن، عن سليم بن عامر، عن معدي : وقد رواه يعقوب بن سفيان

أتاين جربيل عليه السالم، من قبل ريب، فخريين بني : "رب بن عبد بالل، عن عوف بن مالك، قالك

  ".خصلتني، أن يدخل نصف أميت اجلنة، وبني الشفاعة، فاخترت الشفاعة



 ٥٥٩

عن احلاكم، عن األصم بن حبر بن نصر، عن بشر بن بكر، عن أيب جابر، عن سليم بن : وقد رواه البيهقي

ورواه محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، يرد : فذكر احلديث وفيه: بن مالكعامر، مسعت عوف 

  .احلديث إىل عوف بن مالك

  رواية كعب بن عجرة 

أخربنا حممد بن موسى بن الفضل، أخربنا حممد بن عبد اهللا الصفار، حدثنا جعفر بن أيب عثمان : قال البيهقي

بن عبد الواحد، عن واصل موىل أيب عيينة، عن أيب عبد  الطيالسي، حدثنا حممد بن بكار، حدثنا عنبسة

شفاعيت ألهل : "الشفاعة الشفاعة، فقال: يا رسول اهللا: قلت: الرمحن، عن الشعيب، عن كعب بن عجرة، قال

  ".الكبائر من أميت

  رواية أيب بكر الصديق رضي اللّه تعاىل عنه وأرضاه 

طالقاين، حدثين النضر بن مشيل املازين، حدثنا أبو نعامة، حدثنا إبراهيم بن إسحاق ال: قال اِإلمام أمحد

أصبح رسول : حدثنا أبو هنيدة الرباء بن نوفل، عن وأالن العدوي عن حذيفة، عن أيب بكر الصديق قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم، فصلّى الغداة، مث جلس، حىت إذا كان من الضحاة ضحك، مث جلس 

ىل، والعصر، واملغرب، كل ذلك ال يتكلم، حىت صلّى العشاء اآلخرة، مث قام إىل مكانه، حىت صلَّى األو

صنع اليوم شيئاً . أال تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما شأنه: أهله، فقال الناس أليب بكر الصديق



 ٥٦٠

اهللا األولني عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا، وأمر اآلخرة، جيمع : نعم: "مل يصنعه قط، فسأله، فقال

: يا آدم: واآلخرين يف صعيد واحد، فقطع الناس كذلك، حىت انطلقوا إىل آدم، والعرق يلجمهم، فقالوا

قد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إىل أبيكم : أنت أبو البشر، أنت اصطفاك اهللا، اشفع لنا إىل ربك، فقال

  ".ى آدم ونوحاً وآلَ إبراهيم وآلَ عمرانَ علَى الْعالَمنيإِنَّ اللَّه اصطَفَ: "بعد أبيكم، إىل نوح عليه السالم

اشفع لنا إىل ربك، فأنت الذي اصطفاك اللّه، واستجاب لك : فينطلقون إىل نوح عليه السالم، فيقولون: قال

، فإن اهللا ليس ذاكم عندي، انطلقوا إىل إبراهيم: فيقول. يف دعائك، ومل يدعِ أحد من األنبياء مبثل دعوتك

ليس ذاكم عندي، انطلقوا إىل موسى، فإن اهللا كلمه تكليماً، : اختذه خليالً، فينطلقون إىل إبراهيم، فيقول

ليس ذاكم عندي، انطلقوا إىل سيد ولد آدم، فإنه أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة، : فيقول موسى

فيأتون إيلّ، فأستأذن على ريب، فيؤذن يل، فإذا فينطلقون، : انطلقوا إىل حممد، فيشفعِ لكم إىل ربكم، قال

: ارفع رأسك، وقل تسمع، واشفع تشفع. رأيته وقعت ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين، مث يقول اهللا

ارفع رأسك، : فأرفع رأسي، فإذا نظر إيلّ ريب عز وجل، خررت ساجداً قدر مجعة أخرى، فيقول اللّه: قال

فأرفع رأسي، فإذا نظر إيلَّ ريب عز وجل، خررت ساجداً قدر مجعة أخرى، : قال. وقل تسمع، واشفع تشفع

فأذهب ألقع ساجداً، فيأخذ جربيل بضبعي ويفتح : قال. ارفع رأسك، وقل تسمع، واشفع تشفع: فيقول اهللا

خلقتين سيد ولد آدم وال فخر، وأول من : أي رب: علي من الدعاء شيء مل يفتحه على بشر قط، فأقول

نشق عنه األرض يوم القيامة، وال فخر، حىت إنه لريد علي احلوض من أميت أكثر مما بني صنعاء وأيلة، مث ت



 ٥٦١

فيجيء النيب ومعه العصابة، والنيب ومعه اخلمسة، والستة، : ادعوا األنبياء عليهم الصالة والسالم، قال: يقال

فإذا فعلت الشهداء ذلك، يقول : رادوا، قالادعوا الشهداء، فيشفعون فيمن أ: والنيب ليس معه أحد مث يقال

انظروا : فيدخلون اجلنة، مث يقول اهللا: أنا أرحم الرامحني، أدخلوا جنيت من كان ال يشرك باهللا شيئاً، قال: اهللا

. هل عملت خرياً قط: فيجدون يف النار رجالً، فيقال له: قال؟ إىل النار، هل تلقون من أحد عمل خرياً قط

أمسحوا إىل لعبدي، كإمساحه إىل عبادي، مث : ري أين كنت أسامح الناس يف البيع، فيقول اهللاال، غ: فيقول

إذا : ال غري أين قد أمرت ولدي فقلت هلم: فيقول؟ هل عملت خرياً قط: خيرجون من النار رجالً، فيقال له

حر، فذروين يف الريح، مت فأحرقوين يف النار، مث اطحنوين، حىت إذا صرت مثل الكحل، فأذهبوا يب إىل الب

انظر : فيقول اهللا: من خمافتك، قال: فيقول. مل فعلت ذلك: فواهللا ال يقدر علي رب العاملني أبداً، فيقول اهللا له

قال رسول اهللا ؟ مل تسخر مين وأنت امللك: فيقول: قال. إىل ملك أعظم ملك، فإن لك مثله وعشرة أمثاله

  " .كت منه من الضحىفذاك الذي ضح: "صلى اهللا عليه وسلم

 .وقد تكلمنا على هذا احلديث يف آخر مسند الصديق بكالم طويل

  رواية أيب سعيد اخلدري 



 ٥٦٢

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا عبد اهللا بن املغرية، عن معيقب، : قال اِإلمام أمحد

وكان يف حجر أيب  - حدثين ليث. قال -يثموهو أبو اهل- : عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواري قال أمحد

يوضع الصراط بني : "مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت أبا سعيد يقول: سعيد اخلدري قال

ظهري جهنم، عليه حسك كحسك السعدان، مث يستجيز الناس، فناج مسلم، وجمروح به ناج، وحمتبس 

ني العباد، تفقد املؤمنون رجاالً، كانوا معهم يف الدنيا، يصلون فمكدوس فيها، فإذا فرغ اللّه من القضاء ب

أي : كصالم، ويزكون كزكام، ويصومون كصيامهم، وحيجون كحجهم، ويغزون كغزوهم، فيقولون

ربنا، عباد من عبادك، كانوا معنا، يصلون يف الدنيا صالتنا، ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا، و حيجون 

: قال. اذهبوا إىل النار، فمن وجدمت فيها منهم فأخرجوهم: فيقول؟ نا، ال نراهمحجنا، و يغزون غزو

فيجدوم، وقد أخذم النار على قدر أعماهلم، فمنهم من أخذته قدميه ومنهم من أخذته اىل نصف ساقيه، 

أخذته إىل  ومنهم من أخذته إىل ركبتيه، ومنهم من أخذته إىل أزرته، ومنهم من أخذته إىل ثدييه، ومنهم من

. وما ماء احلياة: يا رسول اهللا: عنقه، ومل تغش الوجوه، فيستخرجوم منها، فيطرحوم يف ماء احلياة، قيل

مرة تنبت املرزعة يف غثاء السيل، مث يشفع األنبياء يف كل : غسل أهل اجلنة، فينبتون نبات املزرعة، وقال: قال

مث يتجلى اهللا برمحته على من فيها، فال يترك : خرجوم منها، قالمن كان يشهد أن ال إله إال اهللا، خملصاً، في



 ٥٦٣

  .تفرد به أمحد" . فيها عبداً يف قلبه مثقال ذرة من إميان، إال أخرجه اهللا منها

ال أعلمهإال كحد : موضع الصراط جهنم، قال حممد: من حديث إسحاق به، قال: ورواه ابن أيب الدنيا

  .السيف، وذكر متام احلديث

قال رسول : ، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، قال-يعين التيمي -حدثنا ابن أيب عدي، عن سليمان،: أمحد قال

أهل النار الذي هم أهلها، ال ميوتون، وال حييون، وأما من يريد اهللا م الرمحة فإنه : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ر اجلنة، فينبتون نبات : ن على ر احلياة، أو قالفيبثو: مييتهم يف النار، مث يدخل ضبارة فيهم، فيبثهم أو قال

أما ترون الشجرة تكون خضراء، مث تكون : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: احلبة يف محيل السيل، قال

 ".كأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان بالبادية: قال فقال بعضهم. صفراء، مث تكون خضراء

  طريق أخرى 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عيل بن سعيد بن زيد، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد قالحدثنا إمسا: قال أمحد

يصلون : أما أهل النار الذين هم أهلها، فإم ال ميوتون فيها، وال حييون، ولكن هم أناس أو كما قال: "وسلم

يف الشفاعة، فجيء م ضبائر  فتميتهم إماتة، حىت إذا صاروا فحماً أذن اهللا -خبطيئام: أو قال-النار بذنوم 



 ٥٦٤

فقال رجل من . يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات احلبة يف محيل السيل: فبثوا على أار اجلنة، فيقول

وهذا إسناد على شرط الشيخني، ومل خيرجاه، ". كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بالبادية: القوم

  .وهو صحيح من هذا الوجه

  رى طريق أخ

: حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا عثمان بن عاد، حدثين أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال أمحد

فيمر ناس مثل : اليعرض الناس على جسر جهنم، عليه كالليب، وحسك، وخطاطيف ختطف الناس، قال

ل النار، فال ميوتون الربق، وآخرون مثل الريح، وآخرون مثل الفرس اري، وآخرون يزحفون زحفاً، فأما أه

وال حييون، وأما أهل الذنوب فيؤخذون بذنوم، فيحرقون، فيكونون فحماً، مث يأذن اهللا يف الشفاعة، 

قال رسول اهللا : قال. فيؤخذون ضبارات ضبارات، فيقذفون على ر، فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل

يا رب اصرف وجهي عنها، : فيكوق على شفتها، فيقولفيخرج أدىن رجل من النار، : "صلى اهللا عليه وسلم

وعهدي وذميت ال أسلك غريها، فيصرف وجهه عنها، : فيقول. وعهدك وذمتك ال تسألين غريها: فيقول: قال

: قال، فيقول. يا رب أدنين من هذه الشجرة أستظل بظلها، وآكل من مثرها: فريى شجرة فيقول: قال



 ٥٦٥

فريى شجرة : وعهدي وذميت ال أسألك غريها، فيدنيه منها، قال: يقولف؟ وعهدك وذمتك ال تسألين غريها

: قال. يا رب حولين إىل هذه الشجرة، أستظل بظلها، وآكل من مثرها: فيقول: أخرى أحسن منها، قال

فريى : وعهدي وذميت ال أسألك غريها، فيحوله إليها، قال: فيقول. وعهدك وذمتك ال تسألين غريها: فيقول

وعهدك وذمتك ال : فيقو ل: رب حولين إىل هذه الشجرة، أستظل بظلها وآكل من مثرها قال: يقولالثالثة، ف

فريى سواد الناس، ويسمع أصوام، : وعهدي وذميت ال أسلك غريها، فيحوله، قال: فيقول. تسألين غريها

  ".يا رب أدخلين اجلنة: فيقول

فيدخل اجلنة : "ه وسلم اختلفا، فقال أحدمهاورجل آخر من أصحاب النيب صلى اهللا علي: قال أبو سعيد

  ".ويعطى الدنيا ومثلها

  ".فيدخل اجلنة ويعطى الدنيا وعشرة أمثاهلا: "وقال اآلخر

  .وقد رواه النسائي، من حديث عثمان بن غياث، به حنوه

  رواية أيب هريرة 



 ٥٦٦

بن سعيد، عن أيب هريرة،  حدثنا إمساعيل، حدثنا عمرو -يعين ابن داود - حدثنا سليمان: قال اِإلمام أمحد

لقد ظننت يا أبا : "فقال النيب . من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة: "قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

هريرة، أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أوىل منك ملا رأيت من حرصك على احلديث، أسعد الناس 

هذا إسناد صحيح على شرطهما، ومل خيرجاه " . خالصة من نفسهبشفاعيت يوم القيامة، من قال ال إله إال اهللا 

  .من هذا الوجه

  طريق أخرى 

قال : حدثنا األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال: حدثنا أبو معاوية، ويعلى بن عبيد، قاال: قال أمحد

ين اختبأت دعويت، إن لكل نيب دعوة مستجابة، فتعجل كل نيب دعوته، وإ: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".شفاعة ألميت، نائلة إن شاء اهللا تعاىل من مات ال يشرك باهللا شيئاً

  .من حديث أيب معاوية حممد بن حازم الضرير، عن األعمش به: ورواه مسلم - يعين شفاعته -قال

  طريق أخرى 



 ٥٦٧

أيب حبيب، عن سامل حدثنا ليث، حدثين يزيد بن : قاال -يعين أبا سلمة - حدثنا هاشم، واخلزاعي: قال أمحد

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن أيب سامل، عن معاوية بن معتب اهلذيل، عن أيب هريرة، أنه مسعه يقول

والذي نفس حممد بيده، لقد ظنت أنك أول من يسألين عن : فقال؟ ماذا أراد إليك ربك يف الشفاعة: وسلم

فس حممد بيده، ملا يهمين من وقوفهم على أبواب ذلك من أميت، ملا رأيت من حرصك على العلم، والذي ن

اجلنة، أهم عندي من متام شفاعيت، وشفاعيت ملن شهد أن ال إله إال اهللا، خملصاً، فصدق قلبه لسانه، ولسانه 

  .قلبه

 .تفرد به أمحد من هذا الوجه

  طريق أخرى 

يب الزناد، عن األعرج، عن قرأت على عبد الرمحن بن مالك، حدثنا إسحاق، حدثنا مالك، عن أ: قال أمحد

لكل نيب دعوة يدعو ا، وأريد أن أختىبء دعويت شفاعة : "أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ألميت يف اآلخرة

  .من حديث مالك به: وقد رواه البخاري". فأردت أن أختىبء: قال إسحاق



 ٥٦٨

  طريق أخرى 

ن وهب، حدثين يونس، عن ابن شهاب، أن عمرو بن أيب سفيان حدثين حرملة بن حيىي حدثنا اب: قال مسلم

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن أبا هريرة قال لكعب األحبار: بن أيب أسيد بن حارثة الثقفي أخربه

  ".أن أختىبء دعويت، شفاعة ألميت يوم القيامة -إن شاء اهللا -لكل نيب دعوة يدعو ا، فأنا أريد: "قال

  .تفرد به مسلم". نعم: "أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: يب هريرةقال كعب أل

  طريق أخرى 

اجتمع أبو هريرة، : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، أخربين القاسم بن حممد، قال: قال أمحد

حيدث أبا هريرة عن الكتب،  وكعب، فجعل أبو هريرة حيدث كعباً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكعب

لكل نيب دعوة مستجابة، وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو هريرة

  ".يوم القيامة

  .انفرد به أمحد وإسناده صحيح، على شرطهما، ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه

  طريق أخرى 



 ٥٦٩

ىي عن شعبة وحممد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة، قال غندر حدثنا حي: قال أمحد

إن لكل نيب دعوة دعا ا، وإين أريد أن : "مسعت أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال. يف حديثه

واه مسلم من حديث شعبة وقد ر". يف أميت: أدخر دعويت إن شاء اهللا شفاعة ألميت يوم القيامة، قال ابن جعفر

  .به

  طريق أخرى 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام بن منبه، حدثنا أبو هريرة، قال: قال أمحد

". لكل نيب دعوة تستجاب له، فأريد إن شاء اهللا أن أدخردعويت شفاعة ألميت يوم القيامة: "اهللا عليه وسلم

  .ما، ومل خيرجوهوهذا إسناد صحيح على شرطه

  طريق أخرى 

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عمارة، وهو ابن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة : قال مسلم

لكل نيب دعوة مستجابة يدعو ا، فيستجاب له، فيؤتاها، وإين : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .انفرد به مسلم. "اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة



 ٥٧٠

  طريق أخرى 

أخربين أبو سلمة ابن عبد : قال الزهري: حدثنا إبراهيم بن أيب العباس، حدثنا أبو أويس قال: قال أمحد

لكل نيب دعوة، وأريد إن شاء اهللا أن أختىبء : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرمحن أن أبا هريرة قال

  ."دعويت ليوم القيامة شفاعة ألميت

تفرد به أيضاً من هذا الوجه، ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري وقد رواه البخاري من حديث شعيب 

  .بن أيب محزة، ومسلم من طريق مالك، كالمها عن الزهري به

  طريق أخرى 

ليه حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا داود األودي، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا ع: قال أمحد

  ".عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً: "وسلم يف قوله

  .هو املقام الذي أشفع ألميت فيه: قال

  .حسن: ورواه الترمذي عن أيب كريب، عن وكيع، عن داود، وقال

  طريق أخرى 



 ٥٧١

رة موىل حدثنا حجاج، حدثنا ابن جريج، حدثين العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب، عن أبيدا: قال أمحد

أنا أعلم الناس بشفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم : إنا بالبقيع مع أيب هريرة إذ مسعناه يقول: "عثمان، قال

اللهم : "يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. إيه يرمحك اهللا: فتدارك الناس عليه، فقالوا: القيامة، قال

 .تفرد به أمحد من هذا الوجه ".اغفر لكل عبد لقيك، يؤمن بك، ال يشرك بك

  رواية أم حبيبة 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي، أخربنا أبو داود احلسني أمحد بن عثمان بن حيىي : قال البيهقي

األدمي، حدثنا عبد الكرمي بن اهليثم، حدثنا شعيب، عن الزهري، عن أنس، عن أم حبيبة، عن رسول اهللا 

أرأيت ما تلقى أميت من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، سبق ذلك من اهللا، : "أنه قال صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا إسناد صحيح: قال البيهقي". كما سبق يف األمم قبلهم، فسألت اهللا أن يوليين منهم شفاعة، ففعل

  ذكر شفاعة املؤمنني ألهاليهم

أول من : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالتقدم حديث أيب هريرة، عن أمري املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه، 

  ".يشفع يوم القيامة األنبياء، مث الشهداء، مث املؤمنون
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  ".األنبياء، مث العلماء، مث الشهداء: يشفع يوم القيامة ثالثة: "رواه البزار، وابن ماجة، ولفظه

جعفر بن الزبرقان، أخربنا على  فأما ما أورده القرطيب يف التذكرة من طريق أيب عمرو السماك، حدثنا حيىي بن

يشفع : "قال ابن مسعود: عاصم، حدثنا خالد اخلزاعي، عن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أيب الزعراء، قال

جربيل، مث إبراهيم، مث موسى، أو عيسى مث نبيكم، مث املالئكة، مث : نبيكم صلى اهللا عليه وسلم رابع أربعة

  ".الصديقون، مث الشهداء

ال يشفع بعده : "بوداود الطيالسي، عن أيب سلمة بن كهيل، عن أبيه به، وزاد أبو داود يف روايتهوقد رواه أ

  ".عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً: "وهو املقام احملمود الذي قال اهللا تعاىل فيه" أكرب منه

من طريق عطاء بن يسار، عنِ أيب : فإِنه حديث غريب جداً، وحيىي بن سلمة بن كهيل ضعيف، ويف الصحيح

إِذَا أخلص املؤمنونَ من الصراط، وراوا أَم قد نجوا، فما أَنتم بِأَشد منهم شدةَ يف احلق، : "سعيد، مرفوعاً

إِخواننا، كانوا يصلون معنا، ويصومون : يا ربنا: بعدما تبني منهم لرم يف إِخوام الذين يف النار، يقولون

اذهبوا، فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من إميان فأَخرجوه من : حيجون معنا، ويقرأون معنا، فيقول اهللامعنا، و

إِنَّ اللَّه الَ يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَدنه . "اقرأوا إن شئتم: قال أبو سعيد". النار

  ".أَجراً عظيماً
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شفعت املالئكة، وشفع النبيون، وشفع املؤمنون، ومل يبق إال أرحم الرامحني، فيقبض : فيقول اهللا تعاىل :قال

: قبضة من النار، فيخرج منها قوماً مل يعملوا خرياً قط، قد عادوا محماً، فيلقيهم يف ر يف أفواه اجلنة، يقال له

خرجون كاللؤلؤ، يف رقام اخلواتيم، يعرفهم أهل ر احلياة، فيخرجون كما خترج احلبة يف محيل السيل، في

ادخلوا اجلنة، : هؤالء عتقاء اهللا، أدخلهم اهللا اجلنة بغري عمل عملوه، وال خري قدموه، مث يقول: اجلنة، فيقولون

أعطيتنا ما مل تعط أحداً من العاملني، فيقال ؟ ر بنا، أي شيء أفضل من هذا: فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون

  .رضائي، فال أسخط عليكم أبداً: فيقول؟ أي شيء أفضل من هذا: ربنا: عندي أفضل من هذا، فيقولون :هلم

  يشفع املؤمنون يوم القيامة، إال اللعانني، فال شفاعة هلم 

ويف حديث إمساعيل بن رافع، عن حممد بن كعب، عن رجل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أخرجوا من النار . نعم: يا رب شفعين فيمن وقع يف النار من أميت، فيقول: مث أقول: "بعد ذكر دخول اجلنة

أخرجوا من مل يعمل خرياً . من كان يف قلبه ثلثي دينار، نصف دينار، ثلث دينار، ربع دينار حتى بلغ قرياطني

حىت إن إبليس ليتطاول  مث يؤذن يف الشفاعة، فال يبقى أحد إال شفع، إال اللعان، فإنه ال يشفع،: قال. قط

بقيت أنا أرحم : يومئذ يف النار، رجاء أن يشفع له، مما يرى من رمحة اهللا، حىت إذا مل يبق أحد إال شفع، قال
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الرامحني، فيخرج منها ما ال حيصى عدم غريه، كأم اخلشب احملترقة، فيطرحون على شط ر على باب 

وقد قال احلافظ ... رواه ابن أيب الدنيا" كما تنبت احلبة يف محيل السيلاجلنة، يقال له ر احلياة، فينبتون فيه 

حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يوسف بن خالد، هو السمين، عن األعمش، عن أنس، أن : أبو يعلى

النار  يعرض أهل النار صفوفاً، فيمر م املؤمنون، فريى الرجل من أهل: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أما : ويقول؟ أما تذكر يوم استعنتين على حاجة كذا: يا فالن: الرجل من املؤمنني قد عرفه يف الدنيا فيقول

" فيذكر ذلك املؤمن، فيعرفه، فيشفع له إىل ربه، فيشفعه فيه؟ - كذا وكذا: تذكر يوم أعطيتك قال، أراه قال

 .يف إسناده ضعف

  طريق أخرى عن أنس 

حدثنا ألعمش، عن يزيد الرقاشي، عن : حممد بن عبد اهللا بن منر، وعلي بن حممد، قاال حدثنا: قال ابن ماجه

: يصف الناس يوم القيامة صفوفاً، وقال ابن منري: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس بن مالك، قال

؟ يتين فسقيتك شربةأما تذكر يوم استسق: يا فالن: أهل اجلنة فيمر الرجل من أهل النار على الرجل، فيقول

فيشفع له ومير الرجل على ؟ أما تذكر يوم ناولتك طهوراً: فيشفع له، ومير الرجل على الرجل، فيقول: قال
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ورواه الطحاوي بلفظ آخر ". فيشفع له؟ أما تذكر يوم بعثتين حلاجة كذا وكذا فذهبت لك: الرجل فيقول

  .قريب من هذا املعىن

ثين علي بن عبد اهللا بن موسى، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محاد ابن حد: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

يقول الرجل من أهل اجلنة يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سلمة، عن ثابت، عن احلسن، قال

اذهب فأخرجه من النار، . إن فالناً سقاين شربة من ماء يف الدنيا، فشفعين فيه، فيقول اهللا: يا رب: القيامة

  .وهذا مرسل من مرسالت احلسن احلسان". فيتحسس، خيرجه منها

  ومن األحاديث الواردة يف شفاعة املؤمنني ألهاليهم 

إن عبادي الزاهدين، أقول هلم يوم : "يقول اهللا: أنه مكتوب فيه: حكى بعضهم عن زبور داود عليه السالم

كن أردت أن تستوفوا نصيبكم موفوراً اليوم، إين مل أزوِ عنكم الدنيا هلوانكم علي، ول: عبادي: القيامة

فتخللوا الصفوف، فمن أحببتموه يف الدنيا، أو قضى لكم حاجه، أو رد عنكم غيبة، أو أطعمكم لقمة ابتغاء 

  ".وجهي، وطلب مرضايت، فخذوا بيده، وأدخلوه اجلنة

قال رسول اهللا صلى  .من طريق مالك بن مغول، عن عطية، عن أيب سعيد، قال: وروى الترمذي، والبيهقي
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إن من أميت لرجاالً يشفع الرجل منهم يف الفئام من الناس، فيدخلون اجلنة بشفاعته، ويشفع : "اهللا عليه وسلم

وروى ". الرجل للقبيلة، فيدخلون اجلنة بشفاعته، ويشفع الرجل منهم للرجل وأهله، فيدخلون اجلنة بشفاعته

  ".لالثنني والثالثة إن الرجل ليشفع. "بسنده، مرفوعاً: البزار

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وله من حديث سفيان الثوري، عن آدم بن علي، عن ابن عمر، قال

واشفع، فيقول الرجل، فيشفع للقبيلة، وألهل البيت، وللرجل، والرجلني، على : قم يا فالن: يقال للرجل"

  ".قدرعمله

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن أبا مثامة حدثه، قالعن أيب غالب، أ: ومن حديث احلسني بن واقد

يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من عدد مضر، ويشفع الرجل يف أهل بيته، ويشفع على : "يقول

  ".قدرعمله

وروي عن احلاكم، عن األصم، عن احلسن بن مكرم، عن يزيد بن هارون، أخربنا جرير بن عبد الرمحن أو 

ليدخلن اجلنة : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن أيب ميسرة، عن أيب أمامة، قالعبد اهللا 

يا رسول اهللا، وما ربيعة من : بشفاعة رجل ليس مثل احلسني أو مثل احلسن، مثل ربيعة ومضر، فقال رجل

  ".إمنا أقول ما أقول: قال؟ مضر
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جلست إىل : خربنا خالد احلذاء، عن عبد اهللا بن شقيق، قالحدثنا إمساعيل بن إبراهيم، أ: وقال اِإلمام أمحد

ليدخلن اجلنة بشفاعة : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: رهط أنا رابعهم بإيلياء، فقال أحدهم

  ".سواي: قال: ؟سواك يا رسول اهللا: رجل من أميت أكثر من بين متيم، قلنا

  .قالوا ابن أيب اجلدعاء: ؟من هذا: لتنعم، فلما قام، ق: قال؟ أنت مسعته: قلت

ورواه أبو . عن غندر عن شعبة، وعن عفان، عن وهب، كالمها عن خالد احلذاء، به وحنوه: مث رواه أمحد

عمر بن السماك، عن حيىي بن جعفر، عن سنان، عن جرير بن عثمان، عن عبد اهللا بن ميسرة، وحبيب بن 

يدخل بشفاعة رجل من أميت اجلنة : "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: عدي الرحيب، عن أيب أمامة، قال

  ".مثل أحد احليني، ربيعة ومضر

ذلك الرجل هو فكان الصحابة يرون أن: قال". إمنا أقول ما أقول: "قال؟ وما ربيعة ومضر: قيل يا رسول اهللا

  .عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

: وري، عن خالد احلذاء عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي، فقالحدثنا سفيان الث: وقال حممد بن يوسف الفريايب

مسعت رسول اهللا : جلست إىل نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم عبد اهللا بن أيب اجلدعاء، فقال

سواك يا رسول : قالوا". ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم: "صلى اهللا عليه وسلم يقول
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  ...يقال إنه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه: سواي، قال الفريايب: قال؟ اهللا

حسن : وقال الترمذي. من طرق متعددة، عن خالد احلذاء، به: رواه الترمذي، والبيهقي، وابن ماجه، وغريهم

  .صحيح، وليس البن أيب اجلدعاء حديث سواه

: ن قيس األسدي، عن احلارث بن قيس، قالوله من حديث أيب معاوية، عن داود بن أيب هند، عن عبد اهللا ب

إن من أميت من يدخل اجلنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر، وإن من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكذا رواه أمحد وابن ماجة، من غري وجه عن داود بن أيب " أميت من سيعظم للنار حىت يكون أحد زواياها

 ملن يشفع ألكثر من ربيعة ومضر، وإن من أميت ملن يعظم للنار حىت يكون إن من أميت: "هند، ويف لفظ ألمحد

  ".ركناً من أركاا

يدخل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى البيهقي من حديث أيب بكر بن عياش، عن احلسن، قال

أويس القرين، قال أنه : أخربين حوشب، عن احلسن: بشفاعة رجل من أميت أكثر من ربيعة ومضر، قال هشام

  ".فضل اهللا يؤتيه من يشاء: قال؟ أويس بأي شيء يبلغ هذا: قلت لرجل من قومه: أبو بكر بن عياش

حدثنا عفان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا سليمان العصري، حدثين عقبة بن صهبان، : وقال اِإلمام أمحد

على الصراط يوم القيامة فتتقادع الناس م  حيصل الناس: "مسعت أبا بكرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
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مث يؤذن للمالئكة، : جنبتا الصراط، تقادع الفراش يف النار، قال فينجي اهللا تبارك وتعاىل برمحته من يشاء قال

: والنبيني، والشهداء أن يشفعوا، فيشفعون وخيرجون ويشفعون، وخيرجون وزاد عفان مرة أخرى فقال

  ".يف قلبه ما يزن ذرة من إميانويشفعون وخيرجون من كان 

حدثنا أبو العباس، حممد بن يعقوب، : حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ أبو سعيد بن أيب عمرو، قاال: وقال البيهقي

حدثنا اخلضر بن أبان، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، يعين ابن سليمان، حدثنا أبو طالل، حدثنا أنس بن مالك، 

سلك رجالن مفازة، أحدمها عابد، واآلخر به رهق، رفع الذي : "يه وسلم قالحدثنا، رسول اهللا صلى اهللا عل

إمنا : أي فالن، اسقين فهو ذا أموت، فقال: به رهق إداوة فيها ماء، وليس مع العابد ماء، فعطش العابد، فقال

ن، اسقين أي فال: معي إداوة، وحنن يف مفازة، فإن سقيتك هلكت، فسلكا، مث إن العابد اشتد به العطش فقال

: إمنا معي إداوة وحنن يف مفازة، فإن سقيتك هلكت، فسلكا، مث إن العابد سقط، فقال: فهو ذا أموت فقال

أي فالن اسقين فهو ذا أموت، قال الذي به رهق، واهللا إن هذا العبد الصاحل ميوت ضياعاً، ال يبلين عند اهللا 

فيوقفان للحساب يوم القيامة، فيؤمر : ازة، فقطعاها، قالأبداً، فرش عليه من املاء وسقاه، مث سلكا إىل املف

بالعابد إىل اجلنة، ويؤمر بالذي به رهق إىل النار، قال فيعرف الذي به رهق العابد، وال يعرف العابد الذي به 

أي فالن، أنا الذي آثرتك على نفسي يوم املفازة، وقد أمر يب اىل النار، فاشفع إىل ربك، : رهق، فيناديه
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أي رب، إنه قد آثرين على نفسه، أي رب هبه يل اليوم، فيوهب له، فيأخذه بيده فينطلق به إىل اجلنة، : ولفيق

هذا اإلسناد وإن كان غري قوي : مث قال البيهقي. يا فالن، لشد ما غرتك نعمة ريب عز وجل: فيقول: زاد فيه

دثنا أبو احلسن حممد بن احلسن بن فله شاهد من حديث أنس بن مالك، حدثنا أبو سعيد الزاهد، إمالء، ح

احلسني بن منصور، حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي، حدثنا حممد بن أيب بكر 

: املقدمي، حدثنا علي بن أيب سارة، عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا فالن، هل : قيامة على النار، فيناديه رجل من أهل النار، فيقولأن رجالً من أهل اجلنة يشرف يوم ال"

أنا الذي مررت يب يف الدنيا فاستسقيتين شربة من ماء : فيقول؟ ال، واهللا ما أعرفك، من أنت: تعرفين، فيقول

 فيسأل اهللا عز وجل فيقول إين أشرفت على النار: فاشفع ا عند ربك، قال: قد عرفت، قال: فسقيتك، قال

أنا الذي مررت يب يف : قال؟ ال واهللا، ما أعرفك، من أنت: قلت؟ هل تعرفين: فناداين رجل من أهلها، فقال

فسقيتك فاشفع يل عند ربك، فشفعين، فيشفعه اهللا، فيأمر به فيخرج من . الدنيا فاستسقيتين شربة من ماء

  .النار

األصبهاين، أبو قبيصة، حممد بن عبد الرمحن بن  أنبأنا أبو طالب طاهر الفقيه، أنبأنا أبو عبد اهللا الصفار،

عمارة، بن القعقاع الضيب، األصبهاين البغدادي، حدثنا أمحد بن عمران األحبشي، مسعت أبا بكر بن عياش 
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: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حيدث صاحلاً اخلزاز، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، قال

وفاً، وأهل النار صفوفاً، فينظر الرجل من صفوف أهل النار إىل رجل من صفوف جيمع اهللا أهل اجلنة صف"

يا رب إن هذا اصطنع إيلَّ : فيقول؟ أما تذكر يوم اصطنعت إليك يف الدنيا معروفاً: يا فالن: أهل اجلنة، فيقول

عليه وسلم يقوله، أشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ، قال أنس"خذ بيده، وأدخله اجلنة: معروفاً، فيقال

 .وكذا رواه الصنعاين، عن أمحد بن عمران، تفرد به أمحد بن عمران، واهللا أعلم: قال

  حديث فيه شفاعة األعمال لصاحبها 

حدثنا رشدين بن سعد، عن حيي، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن عبد اهللا بن : قال عبد اهللا بن املبارك

رب منعته الطعام والشراب، والشهوات : عان للعبد، يقول الصيامإن الصيام، والقرآن ليشف: عمرو، قال

  .منعته النوم بالليل فشفعين فيه: بالنهار، فشفعين فيه، ويقول القرآن

إن ابن أخي يتعاطى : وروى نعيم بن محاد، عن إبراهيم بن احلكم بن أبان، عن أبيه، عن أيب قالبة، قال

إنا هللا هلك ابن : يب فأتيته، فرأيت أسودين قد دنيا منه، فقلت الشراب، فمرض، فبعث إيلَّ ليالً أن أحلق

أنزل إليه، فلما نزل تنحى عنه : أخي، فاطلع أبيضان من الكوة اليت يف البيت، فقال أحدمها لصاحبه

ما أرى فيها صياماً، مث شم رجليه : مث شم بطنه، فقال. ما أرى فيها ذكراً: األسودان، فشم فاه، فقال

رجل من أمة حممد ليس له من اخلري . إنا هللا وإنا إليه راجعون: ى فيهما صالة فقال له صاحبهما أر: فقال

وحيك، عد فانظر، فعاد فلم جيد شيئاً، فرتل اآلخر، فشم، فلم جيد شيئاً، مث عاد فإذا يف طريف لسانه . شيء

يف البيت رائحة املسك وشهد  تكبرية يف سبيل اهللا، قاهلا ابتغاء وجه اهللا بأنطاكية، فقبضوا روحه، فشموا

  .الناس جنازته، حديث غريب جداً

وخرج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم، بن حممد اخلتلي يف : قال العالمة أبو حممد القرطيب يف التذكرة
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كتاب الديباج له، حدثنا أمحد بن أيب احلارث، حدثنا عبد ايد بن أيب داود، عن معمر بن راشد، عن 

إذا فرغ اهللا من القضاء بني : "قال رسول اهللا صلى اهللا: ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قالاحلكم بن أبان

فيخرج من أهل : إن رمحيت سبقت غضيب، وأنا أرحم الرامحني قال: خلقه أخرج كتاباً من حتت العرش

:  أعينهممثل أهل اجلنة، مكتوب بني: ظين أنه قال: مثلي أهل اجلنة، قال: النار مثل أهل اجلنة، أو قال

  ".عتقاء اهللا

أخرجوا من النار من ذكرين يوماً، أو خافين يف : يقول اهللا تعاىل: وروى الترمذي، عن أنس، مرفوعاً

 .حسن غريب: مقام، وقال

إن رجلني ممن دخل النار اشتد صياحهما، : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وله عن أيب هريرة

فعلنا ذلك لترمحنا، : فقاال؟ ألي شيء اشتد صياحكما: فلما أخرجا قال هلما أخرجومها،: فقال الرب تعاىل

إن رمحيت لكما أن تنطلقا، فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار، فينطلقان فيلقي أحدمها نفسه فيجعلها : قال

سك، كما ألقى ما منعك أن تلقي بنف: "عليه برداً وسالماً، ويقوم اآلخر، فال يلقي نفسه، فيقول الرب تعاىل

لك رجاؤك، : رب إين ألرجو أن ال تعيدين فيها بعد ما أخرجتين منها فيقول الرب: فيقول؟ صاحبك

ويف إسناده ضعف حلال رشدين بن سعد، عن ابن أيب نعم ومها ضعيفان، ". فيدخالن اجلنة مجيعاً برمحة اهللا

  .أعلم واهللا. ولكن يغتفر رواية هذا يف هذا الباب من الترغيب والترهيب

أن : حدثنا رشدين بن سعد، حدثنا أبو هاىنء اخلوالين، عن عمرو بن مالك اخلشين: وقال عبد اهللا بن املبارك

إذا كان يوم القيامة، : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فضالة بن عبود، وعبادة الصامت حدثاه
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ردوه، فريدونه، : ار، فيلتفت أحدمها، فيقول اجلباروفرغ اهللا من قضاء اخللق فيبقى رجالن، فيؤمر ما إىل الن

لقد أعطاين ريب حىت : كنت أرجو أن تدخلين اجلنة، فيؤمر به إىل اجلنة، فيقول: فيقول؟ مل التفت: فيقول له

لو أين أطعمت أهل اجلنة ما نقص ذلك مما عندي شيئاً، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ذكره يرى 

 ".ههالسرور يف وج

  فصل 

  أصحاب األعراف

و بينهما حجاب وعلَى اَألعراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُال بِِسيماهم ونادوا أَصحاب الْجنة أنْ : "قال اهللا تعاىل

بِ النارِ قَالُوا ربنا الَ تجعلْنا مع سالَم علَيكم لَم يدخلوها وهم يطْمعونَ، وإِذَا صرفَت أَبصارهم تلْقَاء أَصحا

  ".الْقَوم الظَّالمني

: عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: وقال العتيب: األعراف سور بني اجلنة والنار: قال ابن عباس وغريه

  ".أصحاب األعراف، قوم جتاوزت م حسنام النار، وقصرت م سيئام عن اجلنة"

"رِفَتوإِذَا ص نيمم الظَّالالْقَو عا ملْنجعا ال تنبارِ قَالُوا رابِ النحلْقَاَء أَصت مهارصأَب."  
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  .قوموا فادخلوا اجلنة، فإين قد غفرت لكم: فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك، فقال

عن حبيب : سفيان الثوريوقال . من وجه آخر، عن الشعيب، عن حذيفة، مرفوعاً وفيه نظر: ورواه البيهقي

أصحاب األعراف رجال تستوي حسنام : "بن أيب ثابت، عن جماهد، عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل، قال

تربته ورس وزعفران، وحافتاه، قصب من ذهب، مكلل  -وسيئام، فيذهب م إىل ر يقال له ر احلياة

متنوا ما : ، مث يغتسلون، فيزدادون بياضاً، مث يقال هلمباللؤلؤ فيغتسلون منه، فتبدو يف حنورهم شامة بيضاء

  ".لكم ما متنيتم وأضعافه سبعني مرة، فأولئك مساكني اجلنة: شئتم، فيتمنون ما شاءوا، فيقال هلم

  .وقد وردت أحاديث فيها غرابة، يف شأن أصحاب األعراف، وصفام، تركناها لضعفها

ارِ فَين النم جرخن يةذكر أول مل اجلَنخد  

أن أناساً قالوا : من حديث الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخربه: ثبت يف صحيح مسلم

هل تضارون يف : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة: لرسول اهللا

: ال، قال: قالوا؟ تضارون يف الشمس ليس دوا سحابهل : ال يا رسول اهللا، قال: قالوا؟ القمر ليلة البدر

من كان يعبد شيئاً، فيتبع من كان يعبد الشمس : فإنكم ترونه كذلك، جيمع اهللا الناس يوم القيامة، فيقول
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الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه األمة، فيها 

نعوذ باهللا منك، هذا : أنا ر بكم، فيقولون: يهم اهللا يف صورة غري صورته اليت يعرفون، فيقولمنافقوها، فيأت

: أنا ر بكم، فيقولون: فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم اهللا يف صورته اليت يعرفون فيقول. مكاننا، حىت يأتينا ربنا

وأميت أول من جنتاز، وال يتكلم يومئذ أنت ر بنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بني ظهراين جهنم، فأكون أنا 

ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم . اللهم سلم سلم: إال الرسل، ودعاء الرسل يومئذ

فإا مثل شوك السعدان، غري أنه ال يعلم قدر عظمها إال اهللا، ختطف : قال. نعم يا رسول اهللا: قالوا؟ السعدان

عمله، ومنهم اازي، حىت إذا فرغ اهللا من القضاء بني العباد، وأراد أن خيرج الناس بأعماهلم، فمنهم املوبق ب

برمحته من أراد من أهل النار يأمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال يشرك باهللا شيئاً، ممن أراد اهللا أن 

أكل النار من ابن آدم إال أثر يرمحه، ممن يقول ال إله إال اهللا، فيعرفوم يف النار، يعرفوم بأثر السجود، ت

السجود، فيخرجون من النار، قد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء احلياة، فينبتون منه كما تنبت احلبة يف 

محيل السيل، ويفرغ اهللا من القضاء بني العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل النار 

عن النار، فإنه قد مسين رحيها، وأحرقين ذكاؤها، فيدعو اهللا ما أي رب، اصرف وجهي : دخوالً اجلنة، فيقول

ال أسألك غريه، ويعطي : فيقول؟ هل عسيت إن أعطيت ذلك، أن تسألين غريه: شاء أن يدعوه، مث يقول اهللا
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ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على اجلنة، ورآها، سكت ما شاء اهللا أن 

أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، ال تسألين : قدمين إىل باب اجلنة، فيقول اهللا: أي رب:  يقوليسكت مث

فهل عسيت : أي رب، ويدعو اهللا، حىت يقول: فيقول؟ ما أغدرك: ويلك يا ابن آدم؟ شيئاً غري الذي أعطيت

واثيق، فيقدمه إىل باب ال وعزتك، ويعطي ربه ما شاء من عهود وم: فيقول؟ إن أعطيتك ذلك أن تسألين غريه

اجلنة، فإذا قام على باب اجلنة، انفهقت له اجلنة، فرأى ما فيها من اخلري والسرور، فيسكت ما شاء اهللا أن 

أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، أن ال تسأل : أدخلين اجلنة، فيقول اهللا تعاىل: أي رب: يسكت، مث يقول

أي رب، ال أكون أشقى خلقك، فال يزال يدعو اهللا، : فيقول؟ ما أغدرك؟ وحيك يا ابن آدم؟ غري ما أعطيت

حىت إن اهللا . متنه، فيسأل اهللا ويتمىن: ادخل اجلنة، فيدخلها فيقول اهللا: حىت يضحك اهللا منه، مث يقول له

  ".ليذكره، من كذا وكذا، حىت إذا انقطعت به األماين، قال اهللا، لك ذلك ومثله معه

: عيد اخلدري مع أيب هريرة، ال يرد عليه شيئاً من حديثه، حىت إذا قال أبو هريرةوأبو س: قال عطاء بن يزيد

ما : وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، فقال أبو هريرة: قال أبو سعيد. ومثله معه: إن اهللا قال لذلك الرجل

 عليه وسلم أشهد أين حفظت من رسول اهللا صلى اهللا: لك ذلك مثله معه، فقال أبو سعيد: حفظت إال قوله

  ".وذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخوالً: لك ذلك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة: قول
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هذا لفظ مسلم، من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة، مث أورد احلديث من رواية عطاء 

: ويف بعض سياقاته" ثالهإنه يعطى ذلك وعشرة أم: "عن أيب سعيد، فساقه بطوله حنوه، وفيه: بن يسار، وغريه

أنه ينتقل من النار إىل باب اجلنة يف ثالث مراحل، كل مرحلة جيلس حتت شجرة كل واحدة هي أحسن من "

  ".أختها اليت قبلها

كما حفظه أبو سعيد، واهللا سبحانه " وعشرة أمثاله: "من حديث ابن مسعود وفيه: وكذلك رواه مسلم أيضاً

  .أعظم وأكرم

حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا جرير، : فقال" وعشرة أمثاله: "عن ابن مسعود، وفيه: يوكذا رواه البخار

إين ألعلم آخر أهل : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اهللا، قال

اذهب فادخل : ول اهللا لهالنار خروجاً منها، وآخر أهل اجلنة دخوالً اجلنة، رجل خيرج من النار حبواً، فيق

اذهب فادخل اجلنة، فإن : يا رب وجدا مألى، فيقول: اجلنه، فيأتيها، فيخيل إليه أا مألى، فريجع، فيقول

وأنت  -أو تضحك مين - تسخريب: فيقول -لك مثل الدنيا، وعشرة أمثاهلا، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا

ذلك أدىن أهل : يه وسلم يضحك حىت بدت نواجذه وكان يقالفلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عل؟ امللك

 ".اجلنة مرتلة
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  فصل 

الرواة عن مالك، واخلطيب البغدادي، من طريق غريبة، عن عبد امللك بن : روى الدارقطين يف كتابه

إن آخر من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلكم، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال

هل بقي : عند جهينة اخلرب اليقني، سلوه. جلنة رجل من جهينة، يقال له جهينة، فيقول أهل اجلنةيدخل ا

وهذا احلديث ال تصح نسبته إىل اِإلمام مالك، جلهالة رواته عنه، ولو كان حمفوظاً عنه ؟ "من اخلالئق أحد

والعجيب أن أبا عبد اهللا . من حديثه لكان يف كتبه املشهورة عنه، كاملوطإِ وغريه مما رواه عنه الثقات

آخر من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عمر: القرطيب ذكره يف التذكرة، وجزم به، فقال

  .وعند جهينة اخلرب اليقني: يدخل اجلنة رجل من جهينة، يقال له جهينة، فيقول أهل اجلنة

  .أن امسه هناد فاهللا أعلم إىل هنا: وكذلك ذكره السهيلي، ومل يضعفه، وحكى عن السهيل قول آخر

: حدثنا حممد بن مسعود بن منري، حدثنا األعمش، عن املعرور بن سويد، عن أيب ذر، قال: وقال مسلم

إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوالً اجلنة، وآخر أهل النار خروجاً : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. وعملت يوم كذا، كذا وكذا. عملت يوم كذا، كذا وكذا: له منها، رجل يؤتى به يوم القيامة، فيقال

إن لك مكان كل : نعم ال يستطيع أن ينكر، وهومشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فيقول

عملت أشياء ال أرها هاهنا، فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رب: فيقول. سيئة حسنة

  ".ضحك، حىت بدت نواجذه 

حدثنا عبد اهللا بن سعد بن حيىي املزكي، حدثنا أبو فروة يزيد بن حممد بن سنان الرهاوي، : ال الطرباينوق

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين أيب، عن أبيه، حدثين أبو حيىي الكالعي، عن أيب أمامة، قال

لغالم يضربه أبوه، وهو يفر إن آخر رجل يدخل اجلنة، رجل يتقلب على ظهر الصراط ظهراً لبطن، كا"

عبدي إن : بلغ يب اجلنة، وجنين من النار، فيوحي اهللا إليه: يا رب: منه، يعجز عنه عمله أن يسعى، فيقول

وعزتك : نعم يا رب: فيقول العبد؟ أنا جنيتك من النار، وأدخلتك اجلنة، أتعترف يل بذنوبك، وخطاياك

لئن : اي، فيجوز اجلسر، ويقول العبد فيما بينه وبني نفسهإن جنيتين من النار ألعترف لك بذنويب وخطاي

اعترف بذنوبك، وخطاياك، : عبدي: اعترفت له بذنويب وخطاياي، لريدين إىل النار، فيوحي اهللا إليه

ال وعزتك وجاللك ما أذنبت ذنباً قط، وال أخطأت خطيئة : أغفرها لك، وأدخلك اجلنة، فيقول العبد

: يا رب: فيقول: إن يل عليك بينة، فيلتفت العبد مييناً ومشاالً فال يرى أحداً: ديقط، فيوحي اهللا إليه، عب
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عندي وعزتك العظائم، : يا رب: أرين بينتك، فيستنطق اهللا جلده باحملقرات، فإذا رأى ذلك العبد، يقول

ف العبد أنا أعرف ا منك، اعترف يل ا أغفرها لك، وأدخلك اجلنة، فيعتر: عبدي: فيوحي اهللا إليه

هذا أدىن أهل : بذنوبه، فيدخله اجلنة، مث ضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه، فقال

  ".؟اجلنة مرتلة، فكيف بالذي فوقه

عن طالل، عن أنس بن  -يعين ابن مسكني -:حدثنا حسن بن موسى، حدثنا سالم: وقال اِإلمام أمحد

: قال. يا حنان، يا منان: إن عبداً يف جهنم لينادي ألف سنة: "مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

اذهب فائتين بعبدي هذا، فينطلق جربيل، فيجد أهل النار مكبني يبكون فريجع إىل ربه : فيقول اهللا جلربيل

يا عبدي، : ائتين به، فإنه يف مكان كذا وكذا، فيجيء به، فيوقفه على ربه، فيقول له: فيخربه، فيقول

ما : ردوا عبدي، فيقول: يا رب، شر مكان، وشر مقيل، فيقول: فيقول؟ ت مكانك ومقيلككيف وجد

 .تفرد به أمحد" . دعوا عبدي: كنت أرجو إذا أخرجتين منها، أن تردين فيها، فيقول اهللا تعاىل

سول حدثنا عفان بن سلمة، أخربنا ثابت، وأبو عمران اجلوين، عن أنس بن مالك، أن ر: وقال اِإلمام أمحد

فيعرضون  - رجالن: أربعة، وقال ثابت: قال أبو عمران - خيرج أربعة من النار: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أي رب قد كنت أرجو إذا أخرجتين منها : إىل النار، فيلتفت أحدهم، فيقول - أو ما - على اهللا، مث يؤمر م

  .به: من حديث محاد بن سلمة :هكذا رواه مسلم" . أن ال تعيدين فيها، فينجيه اهللا منها

حدثين رشيد بن سعيد، حدثين ابن أنعم عن أيب عثمان، أنه حدثه، عن أيب هريرة، : وقال عبد اهللا بن املبارك

: ن رجلني ممن دخل النار، يشتد صياحهم، فيقول الرب جل جالله: "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فعلنا ذلك لترمحنا، فيقول عز : فيقوالن؟ ألي شيء اشتد صياحكما :أخرجومها، فيخرجان، فيقول اهللا هلما

رمحيت لكما بأن تنطلقا إليها، فيلقي أحدمها نفسه فيها، فيجعلها عليه اهللا برداً وسالماً، أما اآلخر، فال : وجل
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إين أرجو أن ال : رب: فيقول؟ ما منعك أن تلقي نفسك كما فعل صاحبك: يلقي نفسه، فيقول له الرب

  ".لك رجاؤك، فيدخالن مجيعاً اجلنة، برمحة اهللا عز وجل: فيقول الرب: يدين فيها بعدما أخرجتين منهاتع

إن اهللا تعاىل إذا أمرمها بالرجوع إىل النار، ينطلق أحدمها يف أغالله، : "وذكر بالل بن سعد يف خطبته

إين خررت من : فيقول؟ ما صنعتما محلك على : وسالسله، حىت يقتحمها، ويتلكأ االخر، فيقول اهللا لألول

حسن ظين بك، إذ : وبال معصيتك يف العذاب األليم، فلم أكن أتعرض لسخطك ثانياً، وأما اآلخر، فيقول

 ".أخرجتين منها أن ال تعيدين إليها، فريمحهما اهللا، ويدخلهما اجلنة

  فصل 

: ون فيها وال حييون، كما قال تعاىلإذا خرج أهل املعاصي منها، فلم يبق فيها غري الكافرين، فإم ال ميوت

  ".فَالْيوم الَ يخرجونَ منها"

وال حميد هلم عنها، بل هم خالدون فيها أبداً، وهم الذين حبسهم القرآن، وحكم عليهم باخللود، كما 

حتى إِذَا رأوا ما يوعدونَ "بداً ومن يعص اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيها أ: "قال تعاىل

  ".فَسيعلمونَ من أضعف ناصراً وأَقَل عدداً

  ".إِنَّ اللَّه لَعن الكَافرِين وأَعد لَهم سعرياً خالدين فيها أبداً الَ يجِدونَ ولياً والَ نصرياً: "وقال تعاىل

ين ذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُن اللَّه ليغفر لَهم والَ ليهديهم طَرِيقاً إِالَّ طَرِيق جهنم خالدإِنَّ الَّ: "وقال تعاىل

  ".فيها أَبداً وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يِسرياً

قَالَ : "ذلك، فأما قوله تعاىل فهذه ثالث آيات، فيهن احلكم عليهم باخللود أبداً، ليس هلن رابعة مثلهن يف

  ".النار مثْواكم خالدين فيها إِالَّ ما شاَء اللَّه إِنَّ ربك حكيم عليم
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رض فَأما الَّذين شقُوا فَفي النارِ لَهم فيها زفري وشهِيق خالدين فيها ما دامت السموات واَأل: "وقوله تعاىل

رِيدا يمال لفع كبإِنَّ ر كباَء را شإِالَّ م."  

فلقد تكلم ابن جرير وغريه من املفسرين على هذه اآلية بكالم طويل، بسطه، وجاءت آثار عن الصحابة 

  .غريبة، ووردت أخبار عجيبة، وللكالم على ذلك موضع آخر، ليس هذا موطنه، واهللا أعلم وأحكم

حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن املبارك عمرو بن حممد بن زيد، حدثين أيب، : ام أمحدوقد قال اِإلم

إذا صار أهل اجلنة يف اجلنة، وأهل النار يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر، قال

نة خلود وال موت، يا أهل اجل: النار، جيء باملوت حىت يوقف بني اجلنة والنار، مث يذبح، مث ينادي منادي

  " .ويا أهل النار خلود وال موت فازداد أهل اجلنة فرحاً إىل فرحهم، وازداد أهل النار حزناً على حزم

عن معاذ بن أسد بن عبد اهللا بن املبارك، به، مثله، وقال أمحد، حدثنا حسان بن : وهكذا رواه البخاري

دلة، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة أن رسول اهللا الربيع املوصلي، حدثنا محاد بن سلمة، عن عاصم بن 

: يا أهل اجلنة: يؤتى باملوت كبشاً أملح فيوقف بني اجلنة والنار، فيقول: "صلى اهللا عليه وسلم قال

: يا أهل النار، فيشرئبون، وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح ويقال: فيشرئبون وينظرون، ويقول

 .د غريب من هذا الوجهوهذا إسنا". خلود ال موت

قال : حدثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال: حدثنا يزيد وابن منري، قاال: وقال أمحد

: يا أهل اجلنة: يؤتى باملوت يوم القيامة، فيوقف على الصراط، فيقال: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نعم ربنا، : فيقولون. هل تعرفون هذا: ي هم فيه، فيقالفيطلعون خائفون، وجلني أن خيرجوا من مكام الذ

: فيطلعون فرحني، مستبشرين أن خيرجوا من مكام الذي هم فيه، فيقال: يا أهل النار: هذا املوت، مث يقال

خلود : نعم، هذا املوت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، مث يقال للفريقني كليهما: فيقولون؟ هل تعرفون هذا

  ".، ال موت أبداًفيما جتدون
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  .إسناده جيد قوي، على شرط الصحيح، ومل خيرجه أحد من هذا الوجه

حدثنا بشر بن آدم، حدثنا نافع بن خالد الطاحي، حدثنا نوح بن قيس الطاحي، : وقال احلافظ أبو بكر البزار

وت يوم القيامة، يؤتى بامل: "عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

مث ". خلود وال موت: خلود وال موت، ويا أهل النار: يا أهل اجلنة: فيوقف بني اجلنة والنار، فيذبح، فيقال

  .ال نعلمه يروى عن أنس، إال من هذا الوجه: قال البزار

 بسم اللّه الرمحن الرحيم 

  كتاب صفة أَهل اجلنة

  خلنا برمحته وما فيها من النعيم نسأَل اهللا عز وجل أَن يد

  ذكر ما ورد يف عدد أبواا واتساعها وعظمة جناا 

وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة زمراً حتى إِذَا جاُءوها وفُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم : "وقال اهللا تعاىل

خالدين وقَالُوا الْحمد للّه الَّذي صدقَنا وعده وأَورثَنا اَألرض نتبوأ خزنتها سالَم علَيكُم طبتم فَادخلُوها 

نيلامالْع رأَج ماُء فَنِعشثُ نيح ةاجلن نم."  

  ".جنات عدن مفَتحةً لَهم األبواب: "وقال تعاىل

  ".يهِم من كًلِّ بابٍ و سالَم علَيكم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِوالْمالَئكَةُ يدخلُونَ علَ: "وقال
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أن املؤمنني إذا انتهوا إىل باب اجلنة، وجدوه مغلقاً، فيشفعون إىل اهللا : وقد سلف فيما تقدم من األحاديث

  .عز وجل ليفتح هلم

مث إبراهيم، مث موسى، مث عيسى، فكل حييد عن  أم يأتون آدم، مث نوحاً،: "وقد ذكر يف حديث الصور

مث يأتون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيذهب، فيقعقع حلقة باب  -كما تقدم يف الصحاح -ذلك

بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك، فيدخل فيشفع عند : حممد، فيقول: فيقول؟ من: اجلنة، فيقول اخلازن

فيشفعه، فيكون هو أول من يدخل اجلنة من األنبياء، وأمته أول من اهللا يف دخول املؤمنون دار الكرامة، 

  ".يدخلها من األمم

مفتاح اجلنة، ال : "وسيأيت يف احلديث أيضاً". أنا أول شافع يف اجلنة، وأول من يقعقع: "وثبت يف الصحيح

  ".إله إال اهللا

عن أمري املؤمنني عمر بن : همن رواية عقبة بن عامر، وغري؟ وروى اِإلمام أمحد، ومسلم، وأهل السنن

من توضأ فأحسن الوضوء، مث رفع بصره إىل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلطاب، قال

فتحت له : أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله: السماء، فقال

  ".أبواب اجلنة الثمانية، يدخل من أيها شاء

حدثنا عفان، حدثنا بشر بن الفضل، حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق، عن أيب حازم، : ام أمحدوقال اِإلم

إن باجلنة باباً يدعى الريان، يدعى إليه : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سهل بن سعد، قال

  ".فإذا دخلوه أغلق، فلم يدخل منه غريهم؟ أين الصائمون: الصائمون يوم القيامة، يقال

حدثنا : فلقيت أبا حازم، فسألته، فحدثين به، غري أين حلديث عبد الرمحن أحفظ وقال الطرباين: ال بشرق

حيىي بن عثمان، حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا أبو غسان، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد، أن رسول 

" ان، ال يدخله إال الصائمونيف اجلنة مثانية أبواب، باب منها يسمى الري: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .عن سعيد بن أيب مرمي، به: وقد رواه البخاري

 .من حديث سليمان بن بالل، عن أيب حازم سلمة بن دينار، عن سهل، به: ورواه أيضاً مسلم

حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أيب : وقال اِإلمام أمحد

من أنفق زوجني من ماله يف سبيل اهللا، دعي من : "ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: هريرة، قال

أبواب اجلنة، وللجنة مثانية أبواب، فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل 

 واهللا يا: فقال أبو بكر" الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام، دعي من باب الريان
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: قال؟ رسول اهللا ما على أحد من ضرورة دعي، من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد، يا رسول اهللا

  .به: من حديث الزهري: وأخرجاه يف الصحيحني" . نعم، وأرجو أن تكون منهم

عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه : وهلما من حديث سفيان

: حدثنا إسحاق بن سليمان: حدثنا حممد بن عبد بن منري: وقال عبد اهللا ابن اِإلمام أمحد: مثله وسلم

مسعت رسول : لقيين عتبة بن عبد اهللا السلمي، فقال: عن شرحبيل بن شفعة، قال: حدثنا جرير بن عثمان

احلنث، إال تلقوه من  ما من مسلم يتوىف له ثالثة من الولد مل يبلغوا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .عن أيب منري أيضاً: وروراه ابن ماجه". أبواب اجلنة الثمانية، من أيها شاء

من حديث الوليد بن مسلم، عن صفوان بن عمرو، عن أيب املثىن املليكي، أنه مسع عتبة : وروى البيهقي

ال املخلص واملذنب بن عبد اهللا السلمي يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث ذكره يف قت

  ".وللجنة مثانية أبواب، وإن السيف حماء للذنوب، و ميحو النفاق: "واملنافق قال فيه

وتقدم احلديث املتفق عليه من حديث أيب زرعة، عن أيب هريرة، يف حديث الشفاعة، قال . احلديث بطوله

مين، وهم شركاء الناس يف أدخل من ال حساب عليه من أمتك من الباب األ: يا حممد: فيقول اهللا: "فيه

أو ما بني عضاديت  -إن بني املصراعني من مصاريع اجلنة،: األبواب األخر، والذي نفس حممد بيده

  ".كما بني مكة وهجر، أو كما بني مكة وبصرى -الباب

بعد محد اهللا والثناء : عن خالد بن عمري العدوي، أن عتبة بن غزوان خطبهم فقال: ويف صحيح مسلم

فإن الدنيا قد آذنت بصرم، وولت جرياً، وإمنا بقي منها صبابة كصبابة اِإلناء، يصبها : أما بعد": عليه

أن ما بني : صاحبها، وإنكم منتقلون منها إىل دار ال فناء هلا، فانتقلوا خبريمن عملكم، فلقد ذكر لنا

  ".الزحاماملصراعني من مصاريع اجلنة، مسرية أربعني سنة، وليأتني عليه يوم وهو كظيظ 

من حديث محاد بن سلمة، عن احلريري، عن حكيم، عن معاوية، عن أبيه، أن رسول اهللا : ويف املسند

أنتم توفون سبعني أمة، آخرها، وأكرمها على اهللا، وما بني مصراعني من : "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".مصاريع اجلنة مسرية أربعني عاماً، وليأتني عليه يوم وإنه لكظيط

  ".مسرية سبع سنني: "من طريق علي بن عاصم، عن سعيد احلريري بن معاوية، وقال: البيهقي ورواه

حدثنا خالد بن أيب : حدثنا الفضل بن الصباح أبو العباس، حدثنا معن بن عيسى: وقال يعقوب بن سفيان

هللا صلى اهللا عليه قال رسول ا: بكر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه، قال

باب أميت الذي تدخل منه اجلنة، عرضه مسرية الراكب اود ثالثاً، مث إم ليضغطون عليه، حىت : "وسلم
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  ".تكاد مناكبهم تزول

وسألت حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا احلديث فلم : قال. من حديث خالد هذا: وقد رواه الترمذي

  .يعرفه

" أربعني سنة"وحديث عتبة بن غزوان : ا كشذ، عن سامل، قال البيهقيحدثن: وقال خالد بن أيب بكر

  .أصح

عن احلسن بن موسى األشيب، عن ابن هليعة، عن دراج عن أيب : وقد روى عبد بن محيد يف مسنده

إن للنار سبعة أبواب، ما منها باب إِال : "اهليثم، عن أيب سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".اكب بينهما سبعني عاماًيسري الر

فإِنه حديث مشهور، ومحله بعض العلماء على بعد ما بني كل باب وباب، ال أنه بعد املصراعني، لئال 

  .يتعارض هذا وما تقدم، واهللا أعلم

ومما : أن للجنة ثالثة عشر باباً، ولكن مل يقم على ذلك دليالً قوياً أكثر من أن قال: وقد ادعى القرطيب

  .ا أكثر من مثانية، حديث عمريدل على أ

فتح له من أبواب اجلنة مثانية أبواب، يدخل من : أشهد أن ال إله إال اهللا، ويف آخره قال: من توضأ فقال"

 .أخرجه الترمذي وغريه". أيها شاء

إن يف اجلنة باباً يقال له باب الضحى، ينادي : "وروى اآلجري يف كتاب النصيحة، عن أيب هريرة، مرفوعاً

 ".هذا بابكم فادخلوا؟ أين الذين كانوا يداومون على صالة الضحى: مناد

  أمساء أبواب اجلنة 

أبواب اجلنة منها باب حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو باب التوبة، وباب الصالة، : وقال احلليمي: قال

  .و باب الصلة وباب الصوم، وباب الزكاة، وباب الصدقة، و باب احلج، و باب العمرة، و باب اجلهاد،



 ٥٩٦

  .باب الكاظمني، وباب الراضني، والباب األمين الذي يدخل منه الذين ال حساب عليهم: وزاد غريه

باباً ثالث  -كما وقع عند الترمذي -وجعل القرطيب الباب الذي عرضه مسرية ثالثة أيام للراكب اود

  .عشرة، واهللا تعاىل أعلم

  أن حممداً رسول اهللا واألعمال الصاحلة هي أسنان هذا املفتاح مفتاح اجلنة شهادة أال إله إِال اهللا و

حدثنا إمساعيل بن عباس، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب جبري، عن شهر بن : وقال احلسن بن عرفة

مفتاح اجلنة شهادة أن ال إله إال : "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حوشب، عن معاذ بن جبل، قال

  ".اهللا

بلى، ولكن إن جئت : قال؟ أليس ال إله إال اهللا مفتاح اجلنة: قيل لوهب بن منبه: يف صحيح البخاري، قالو

يعين ال بد وأن يكون مع التوحيد أعمال صاحلة، من فعل . مبفتاح له أسنان فتح لك، وإال مل يفتح لك

  .الطاعات، وترك احملرمات

  ذكر تعداد حمال اجلنة وارتفاعها واتساعها 



 ٥٩٧

كَذِّبان وملَن خاف مقَام رِّبه جنتان فَبِأي آالَِء ربكُما تكَذِّبان ذَواتا أفْنان فَبِأي آَألِء ربكُما ت: "اهللا تعاىل قال

ن فَبِأي آالَءِ ربكُما تكَذِّبان متكئني فيهِما عينان تجرِيان فَبِأي آالَءِ ربكُما تكَذِّبان فيهِما من كُلِّ فاكهة زوجا

اترقَاص يهِنف انكَذِّبا تآالَِء ربكُم فَبِأي انن ديتنى الْجنجق وربتإِس نا مهنطَائش بلَى فُرع لَم فالطَّر 

آالَِء ر ان فَبأيالَ جو ملَهقَب سإِن نثْهطْمان يكَذِّبا تكُمبآالَِء ر انُ فَبِأيجرالْمو اقوتالْي نهكَأن انكَذِّبا تكُمب

آالَِء ر ان فَبِأيتنَما جدو نمو انكَذِّبا تكُمبآالَِء ر انُ فَبأيساِإلح إِال انساُء اِإلحزلْ جه انبكَذا تكُمب

امهدميهِمف انكَذِّبا تكَمبآالَِء ر فَبِأَي انتاخنض اننيا عيهِمف انبكَذا تكُمبآالَِء ر فَبأَي انلٌ تخنة وها فاك

كَذِّبا تكُمبآالَِء ر انٌ فَبِأيسح اتريخ يهِنف انكَذِّبا تكُمبآالَِء ر ان فَبأيمرام ويات يف الْخورقْصم ورح ان

كَذِّبا تكُمبآالَِء ر انّ فَبِأيالَ جو ملَهقَب سإِن نثْهطْمي لَم انكَذِّبا تكُمبآالِء ر فَبِأَي ففْرلَى رع نيئكتم ان

كَذِّبا تكُمبآالَِء ر فَبِأَي انسح قَرِيبعر وضخاماإلكْراللِ وذي الْج كرب ماس كاربت ان.."  

من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد، عن أيب بكر بن أيب موسى األشعري، عن أبيه، : وثبت يف الصحيحني

جنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة، آنيتهما وما : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ا بني القوم وبني أن ينظروا إىل رم عز وجل، إال رداء الكربياء، على وجهه، يف جنة عدنفيهما، وم

من حديث مؤمل بن إمساعيل، عن محاد بن ثابت، عن أيب بكر بن أيب موسى، عن أبيه، أن : وروى البيهقي



 ٥٩٨

وقال ". اليمني جنتان من ذهب للسابقني، وجنتان من ورق ألصحاب: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا قتيبة، حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس بن مالك، أن أم حارثة أتت رسول اهللا : البخاري

قد علمت موقع : يا رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر، أصابه غرب معهم، فقالت

أجنة واححة هي، أم : "ف ترى ما أصنع فقال هلاحارثة من قليب، فإن كان يف اجلنة مل أبك عليه، وإال فسو

  ".وإنه يف الفردوس األعلى؟ جنان كثرية

  قليل العمل يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها وأقل شيء يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها

ن غدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها، وقاب قوس أحدكم، وموضع قده خري م: "وقال

الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء اجلنة اطلعت على أهل السموات واألرض ألضاءه ما بينهما، وملألت 

  ".خري من الدنيا وما فيها -يعين اخلمار -ما بينهما رحياً، ولنصيفها

  ".الفردوس ربوة اجلنة، وأوسطها، وأفضلها: "ويف رواية عن قتادة أنه قال

  .ديث سعيد بن بشر، عن قتادة، عن احلسن بن مسرة، مرفوعاًمن ح: وقد رواه الطرباين

  ".في جنة عالية: "وقال اهللا تعاىل



 ٥٩٩

  ".فَأولئك لَهم الدرجات الْعلَى: "وقال تعاىل

  ".لْمتقنيوسارِعوا إِلَى مغفرة من ر بكُم وجنة عرضها السموات واَألرض أعدت ل: "وقال تعاىل

سابقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرض السماء واألرض أعدت للّذين آمنوا بِاللَّه : "وقال تعاىل

  ".ورسله ذَلك فَضلُ الله يؤتيه من يشاُء واللَّه ذُو الفَضل الْعظيم

حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح، عن هالل بن علي بن عبد الرمحن بن أيب عمرة، عن أيب : دوقال اِإلمام أمح

من آمن باهللا ورسوله، وأقام الصالة، وصام رمضان، فإن حقاً : "هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".على اهللا أن يدخله اجلنة، هاجر يف سبيل اهللا، أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها

إن يف اجلنة مائة درجة، أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله، بني كل : قال؟ أفال خترب الناس: يا رسول اهللا: واقال

درجتني كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم اهللا فسلوه الفردوس، فإنه وسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه 

  .شك أبو عامر - "أار اجلنة -أو تنفجر - عرش الرمحن، ومنه تفجر

 .ورواه البخاري، عن إبراهيم بن املنذر، عن حممد بن فليح، عن أبيه، مبعناه

  الفردوس أعلى درجات اجلنة



 ٦٠٠

  والصالة والصيام يقتضيان مغفرة اهللا عز وجل 

حدثنا علي بن عبد الرمحن، حدثنا أبو مهام الدالل، حدثنا هشام بن سعد، عن : وقال أبو القاسم الطرباين

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن يسار، عن معاذ بن جبل، قال زيد بن أسلم، عن عطاء

كان حقاً على اهللا أن يغفر  -؟ال أدري ذكر الزكاة أم ال -من صلى هؤالء الصلوات اخلمس، وصام رمضان"

س ذر النا. ال: فقال؟ أال أخرج فأؤذن الناس: يا رسول اهللا: له، هاجر، أو قعد حيث ولدته أمه، قلت

يعملون، فإن يف اجلنة مائة درجة، ما بني كل درجتني، مثل ما بني السماء واألرض، وأعلى درجة منها 

الفردوس، وعليها يكون العرش، وهي أوسط شيء يف اجلنة، ومنها تفجر أار اجلنة، فإذا سألتم اهللا فسلوه 

  ".الفردوس

  .عن زيد بن أسلم بهعن قتيبة، وأمحد بن عبده الدراوردي، : وهكذا رواه الترمذي

  .وأخرجه ابن ماجه، عن سويد، عن حفص بن ميسرة، عن زيد خمتصراً

  من الفردوس تتفجر أار اجلنة 



 ٦٠١

حدثنا عفان، حدثنا مهام، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبادة بن : وقال اِإلمام أمحد

  ".، ما بني كل درجتني مسرية مائة عاماجلنة مائة درجة: "الصامت، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كما بني السماء واألرض، والفردوس أعالها درجة، ومنها خترج األار األر بعة، والعرش : "وقال ابن عفان

  " .فوقها، فإذا سألتم اهللا فسلوه الفردوس

  .عن أمحد بن منيع، عن زيد بن هارون، عن مهام بن حيىي به: ورواه الترمذي

  .هذه الصفة إال يف املقبب، فإن أعلى القبة هو وسطها، واهللا تعاىل أعلموال تكون : قلت

  درجات اجلنة متفاوتة وليس يعلم مقدار تفاوا إال اهللا رب العاملني 

حدثنا أمحد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا شريك، عن حممد بن : وقال أبو بكر بن أيب داود

اجلنة مائة درجة، ما بني : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لجحادة، عن عطاء، عن أيب هريرة قا

  ".كل درجتني مسرية مخسمائة عام

: وقال". ما بني كل درجتني مائة عام: "عن عباس العنربي، عن يزيد بن هارون، وعنده: ورواه الترمذي

  .هذا حديث حسن صحيح

ة، عن دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، حدثنا زهري، عن حسن، عن أيب هليع: وقال احلافظ أبو يعلى

". اجلنة مائة درجة لو أن العاملني اجتمعوا يف إحداهن وسعتهم: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .عن قتيبة، عن ابن هليعة، ورواه أمحد أيضاً: ورواه الترمذي

 لك العظيم ذكر ما يكُون ألدىن أهل اجلنة مرتلة وأَعالَهم من اتساع امل
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  ".وإِذَا رأيت ثَم رأَيت نعيماً وملْكاً كَبِرياً: "قال اهللا تعاىل

عن إبراهيم، عن علقمة بن مسعود، عن النيب صلى اهللا : وقد تقدم يف احلديث املتفق عليه من رواية منصور

لك مثل الدنيا وعشرة أما ترضى أن يكون : "عليه وسلم يف ذكر آخر من يدخل اجلنة من أمته يقول له

حدثنا حسني بن حممد، حدثنا اسرائيل، عن ثوير هو ابن أيب فاختة، عن ابن عمر، : وقال اِإلمام أمحد؟ "أمثاهلا

إن أدىن أهل اجلنة مرتلة، الذي ينظر إىل جناته، ونعيمه، وخدمه، : "رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".هم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشيةوسرده، من مسرية ألف سنة، وإن أكرم

  ".وجوة يومئذ ناضرةٌ إِلَى را ناظرةٌ: "مث تال هذه اآلية

قال : حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد امللك بن أجبر، عن ثوير بن أيب فاختة، عن ابن عمر، قال: وقال أيضاً

جلنة مرتلة لينظر يف ملك ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى إن أدىن أهل ا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".أدناه، ينظر أزواجه، وخدمه، وإن أفضلهم مرتلة لينظر يف وجه اهللا تعاىل كل يوم مرتني

وقد روى من غري وجه، عن إسرائيل، : ورواه الترمذي عن عبد، عن شبابة، عن إسرائيل، عن ثوير، به قال

: ورواه الثوري عن ثوير، عن جماهد، عن ابن عمر، قوله، قال: رفوعاً قالعن يزيد، عن عبد اهللا بن عمر م

وقد تقدمت رواية أمحد هلذا الطريق : ورواه عبد اهللا بن أجبر، عن ثوير، عن ابن عمر، موقوفاً كذا قال



 ٦٠٣

  .مرفوعاً

ك بن حدثنا مطرف بن طريف، وعبد املل: وهذا لفظه من حديث سفيان بن عيينة: وروى مسلم، والطرباين

يا : قال موسى: قال - رفعه ابن أجبر، ومل يرفعه مطرف -سعيد بن أجبر، عن الشعيب، عن املغرية بن شعبة،

نعم، هو رجل جييء بعدما نزل الناس منازهلم، وأخذوا أخذام، : أخربين عن أدىن أهل اجلنة مرتلة، قال: رب

: فيقول له؟ لناس منازهلم، وأخذوا أخذاميا رب، وكيف أدخلها وقد نزل ا: ادخل اجلنة، فيقول: فيقال له

 - :رضيت يا رب، فيقول، لك مثله ومثله: فيقول؟ أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان مللك من ملوك الدنيا

فأخربين عن أعلى أهل : يا رب: فيقول موسى: قال. رضيت يا رب: فيقول - وعقد سفيان أصابعه اخلمس

أردت، وسأخربك عنهم، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم  أولئك الذين. نعم: اجلنة مرتلة، قال

  ".تر عني، ومل تسمع أذن، ومل خيطر على قلب بشر

  ".فَالَ تعلَم نفْس ما أخفي لَهم من قرة أعين جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ: "مصداق ذلك يف كتاب اهللا تعاىل

بن عيينة، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب . من حديث سفيان: سلمواللفظ مل: وثبت يف الصحيحني

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال : "قال اهللا عز وجل: "هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".أذن مسعت وال خطر على قلب بشر



 ٦٠٤

  ".من قُرة أَعين جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ فَالَ تعلَم نفْس ما أخفي لَهم: "مصداق ذلك يف كتاب اهللا

: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، حدثين أبو صخر، أن أبا حازم حدثه، قال: وقال اِإلمام أمحد

شهدت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملساً، وصف فيه اجلنة، حىت انتهى، : مسعت سهل بن سعد يقول

  ".فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر: "آخر حديثهمث قال يف 

 تتجافَى جنوبهم عن الْمضاجع يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومما رزقْناهم ينفقُونَ فَالَ تعلَم: "مث قرأ هذه اآلية

  ".جزاًء بِما كَانوا يعملون نفْس ما أخفي لَهم من قرة أَعين

  .عن هارون بن معروف: ورواه مسلم

 هلفيض فَض نا ماهنا إِيحن فَضله أنْ مينظَمها نسأل اللّه معها وة وارتفاعها واتساعذكر غرف الْجن  

رف مبنِيةٌ تجرِي من تحتها اَألنهار وعد اللَّه الَ لكن الَّذين اتقَوا ربهم لَهم غرف من فَوقها غ: "قال اهللا تعاىل

  ".يخلف اللَّه امليعاد

  ".فَأوتثك لَهم جزاُء الضعف بِما عملُوا وهم في الْغرفات آمنونَ: "وقال اهللا تعاىل

عن عطاء بن يسار، عنأيب سعيد عن صفوان بن سليم، : واللفظ من حديث مالك: وثبت يف الصحيحني
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إن أهل اجلنة ليتراءون داخل الغرف من فوقهم كما : "اخلدري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يا رسول : قالوا؟ "الكوكب الغائر يف األفق، من املشرق، أو املغرب، لتفاضل ما بينهم - أو ترون -يتراءون

ال، والذي نفسي بيده إا منازل األنبياء، ومنازل رجال آمنوا : قال؟ متلك منازل األنبياء ال يبلغها غريه: اهللا

  " .باهللا، وصدقوا املرسلني

إن : "من حديث أيب حازم، عن سهل بن سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ويف الصحيح أيضاً

  ".يف أفق السماءالكوكب الدري الغائر  - أو ترون -أهل اجلنة ليتراءون يف اجلنة كما تتراءون

، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا - يعين ابن عطاء -حدثنا فزارة، أخربين فليح، عن هالل: قال أمحد

الكوكب الدري الغائر يف األفق،  - أو ترون -إن أهل اجلنة ليتراءون يف اجلنة كما تتراءون: "قال: عليه وسلم

بلى والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا باهللا، : قال. ك النبيونأولئ: يا رسول اهللا: قالوا. من تفاضل الدرجات

 .، حدثنا احلافظ أيضاً هذا على شرط البخاري" وصدقوا املرسلني

  منازل املتحابني جبالل اهللا يف اجلنة 
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حدثنا علي بن عباس، حدثنا حممد بن مطرف، أخربنا أبو حازم، عن أيب سعيد اخلدري، قال : وقال أمحد

إن املتحابني يف اهللا لترى غرفهم يف اجلنة كالكوكب الطالع، الشرقي، أو : "ى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صل

  ".هؤالء املتحابون يف اهللا: فيقال؟ من هؤالء: الغريب، فيقال

إن أهل عليني لرياهم من سواهم كما يرون الكوكب يف أفق : "عن أيب سعيد، مرفوعاً: ويف حديث عطية

  ".عمر منهمالسماء، وإن أبا بكر و

  . ذكر أعلى مرتلة يف اجلنة وهي الوسيلة فيها مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عن علي بن عباس، عن شعيب بن أيب محزة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن : ثبت يف صحيح البخاري

لهم رب هذه الدعوة ال: من قال حني يسمعِ النداء: "عبد اهللا، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

حلت له الشفاعة : التامة، والصالة القائمة، آت حممداً الوسيلة، والفضيلة، وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته

  ".يوم القيامة

عن حممد بن سلمة، عن ابن وهب، عن حيوة، وسعيد بن أيب أيوب، عن كعب بن : ويف صحيح مسلم

:  بن عمرو بِن العاص، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولعلقمة، عن عبد الرمحن بن جبري، عن عبد اهللا
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إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي فإن من صلَّى علي صالة صلى اهللا عليه عشراً، مث سلوا "

  ".اهللا تعاىل يل الوسيلة فإن من سأل اهللا يل الوسيلة حلت له الشفاعة

  نة، ال يناهلا إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوسيلة أعلى درجة يف اجل

حدثنا عبد الرزاق، أخربنا سفيان، عن ليث، عن كعب، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا : وقال اِإلمام أمحد

: قال؟ وما الوسيلة: يا رسول اهللا: إِذا صليتم علي، فسلوا اهللا يل الوسيلة، قالوا: "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".يف اجلنة، ال يناهلا إال رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو أعلى درجة

: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن هليعة، عن موسى بن وردان، مسعت أبا سعيد اخلدري قال: وقال أمحد

الوسيلة درجة عند اهللا، ليس فوقها درجة، فسلوا اهللا أن يؤتيين : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".الوسيلة

حدثنا أمحد بن علي األبار، حدثنا الوليد بن عبد امللك احلراين، حدثنا موسى بن أعني، عن : قال الطرباينو

سلوا : ""قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن أيب ذؤيب، عن حممد بن عمر بن عطاء، عن بن عباس، قال
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مل : قال الطرباين. يوم القيامة -أو شهيداً -شفيعاًاهللا يل الوسيلة، فإِنه مل يسأهلا يل عبد يف الدنيا، إال كنت له 

  .يروه عن ابن أيب ذؤيب إال موسى بن أعني

وه مم ةالْجن نيان قُصورذكر ب  

حدثنا زهري، حدثنا سعد أبو جماهد الطائي، حدثنا أبو : حدثنا أبو النضر، وأبو كامل، قاال: قال أمحد

إِذا : يا رسول اهللا: قلنا: رضي اهللا تعاىل عنها، أنه مسع أبا هريرة يقولمدله املدين موىل أم املؤمنني عائشة 

لو : رأيناك رقت قلوبنا، وكنا من أهل اآلخرة، وإِذا فارقناك، أعجبتنا الدنيا، ومشنا النساء واألوالد، فقال

الئكة لو أنكم تكونون على كل حال على احلال اليت أنتم عليها عندي، لصافحتكم امل: تكونوا أو قال

يا رسول : بأكفهم، ولزارتكم يف بيوتكم، ولو مل تذنبوا جلاء اهللا بقوم يذنبون لكي يغفر لكم، قال قلنا

لبنة من فضة، ولبنة من ذهب، ومالطها املسك، وحصباؤها اللؤلؤ : قال؟ ما بناؤها: اهللا، حدثنا عن اجلنة

لد، وال ميوت، ال تبلى ثيابه، وال يفىن والياقوت، وتراا الزعفران، من يدخلها ينعم، وال يبأس، وخي

  ".شبابه

عن سعد أيب جماهد  - وكان ثقة -من حديث عبد اهللا بن منري، عن سعدان التيمي: ورواه الترمذي

  .حسن، ووقع توثيق هذين الرجلني يف رواية ابن منري: وقال -وكان ثقة -الطائي،

زار، حدثنا حممد بن زياد الكليب، حدثنا نفيس بن حدثنا حممد بن املثىن الب: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

خلق : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حنني، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس، قال

اهللا جنة عدن بيده، لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة محراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، مالطها 

  ".قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ: "فقالت: انطقي: ها الزعفران، مث قال هلااملسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وحشيش

  ".وعزيت وجاليل، ال جياورين فيك خبيل: "فقال اهللا

  ".ومن يوق شح نفِْسه فَأولئك هم املُفْلحونَ: "مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سحاق بن إبراهيم، حدثنا القاسم بن املغرية اجلوهري، حدثنا عبد اهللا بن إ: وقال أبو بكر بن مردويه

سئل : حدثنا عفان بن سعيد املقري، حدثنا علي بن صاحل، عن أيب ربيعة، عن احلسن، عن ابن عمر، قال



 ٠٩

من يدخل اجلنة حيىي وال ميت، وينعم وال يبأس، ال تبلى : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلنة فقال

لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، ومالطها : قال؟ كيف بناؤها: يا رسول اهللا: ابه قيلثيابه، وال يفىن شب

  ".مسك أذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتراا الزعفران

حدثنا بشر بن آدم، حدثنا يونس بن عبيد اهللا العمري، حدثنا عيسى بن الفضل، حدثنا : وقال البزار

خلق اهللا اجلنة لبنة من : "ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالاحلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، ع

فقالت ".. قَد أفْلَح الْمومنونَ: "تكلمي فقالت: ذهب، ولبنة من فضة، ومالطها املسك، مث قال هلا

  ".طوباك مرتلة امللوك: "املالئكة

  ".طوباك مرتلة امللوك: "فقال اهللا: وغريه: وقد رواه البيهقي

  ..عن احلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، موقوفاًوقد رواه وهب، 

إن اهللا بىن الفردوس بيده، وحظرها على كل مشرك "ويف حديث داود بن أيب هند، عن أنس، مرفوعاً 

  ".وكل مدمن مخر، سكري

حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا علي بن عاصم، عن عمر بن ربيعة، عن : وقال أبو بكر بن أيب شيبة

لبنة من فضة، ولبنة من ذهب، : "فقال. يارسول اهللا كيف بناء اجلنة: قيل: ن عمر، قالاحلسن، عن اب

  ".مالطها املسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتراا الزعفران

  .هو الطني الذي جيعل بني األحجار يف البناء، ليجتمع بعضها إىل بعض: املالط

ليمان احلكم بن نافع، حدثنا صفوان بن عمر، عن حدثنا أمحد بن خليد، حدثنا أبو ا: وقال الطرباين

: قال؟ أين أمنا خدجية: مهاجر بن ميمون، عن فاطمة رضي اهللا عنها، أا قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم

؟ أمن هذا القصب: قالت". يف بيت من قصب، ال لغو فيه وال نصب، بني مرمي، وآسية امرأة فرعون"

  ".لدر واللؤلؤ والياقوتال من القصب املنظوم با: "قال

  .تفرد به صفوان بن عمرو. ال يروى عن فاطمة إال ذا اِإلسناد: قال الطرباين

إن اهللا أمرين أن أبشر خدجية ببيت يف اجلنة من : "وله شاهد يف الصحيح. وهو حديث غريب: وقلت

 ".قصب، ال صخب فيه وال نصب

ألا حازت قصب السبق يف تصديق رسول اهللا صلى اهللا إمنا كان بيتها من قصب اللؤلؤ، : قال بعض العلماء

وقد  -عليه وسلم، حني بعثه اهللا عز وجل، كما يدل عليه حديث أول البعثة، فإِا أول من آمن، حيث قالت
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واهللا ال خيزيك اهللا أبداً، إنك لتصل : كال: "قالت" لقد خشيت على عقلي: "وقال - أخربها خرب ما رأى

  ".ث، وحتمل الكل وتكسب املعدوم، وتعني على نوائب الدهرالرحم، وتصدق احلدي

وأما ذكر مرمي وآسية يف هذا احلديث، ففيه إشعار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتزوج ما يف الدار 

  ".يا أيها النيب لم تحرم: "اآلخرة، وقد حاول بعضهم أن يأخذ ذلك من القرآن يف سورة

  ".ت وأبكَاراًثَيبا: "يف قوله

يروى مثل هذا عن الرباء بن عازب، أو عن غريه من السلف، واهللا . مث ذكرت آسية ومرمي يف آخر السورة

 .أعلم

  فضل قيام الليل وإطعام الطعام وكثرة الصيام

حدثنا ابن املنذر الطريفي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق، : وقال أبو بكر بن أيب داود

إن يف اجلنة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نعمان بن سعد، عن علي بن أيب طالب، قالعن ال

ملن طيب الكالم، : قال؟ ملن هي: لغرفاً ترى ظهورها من بطوا، وبطوا من ظهورها، فقيل لرسول اهللا

  ".وأطعم الطعام، وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام

غريب، ال : ن حجر، عن علي بن مسهر، عن عبد الرمحن بن إسحاق، وقالعن علي ب: ورواه الترمذي

  .نعرفه إال من حديثه

من حديث الوليد بن مسلم، حدثنا معاوية بن سالم، عن يزيد بن سالم، حدثين أبو : وروى الطرباين

: قالسالم، حدثين أبو موسى األشعري، حدثين أبو مالك األشعري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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إن يف اجلنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها اهللا ملن أطعم الطعام، وأدام "

  ".الصيام، وصلى بالليل والناس نيام

من حديث ابن وهب، حدثين حيي، عن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن عمرو، عن : وروى الطرباين أيضاً

  ". اجلنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرهاإن يف: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ملن أطاب الكالم، وأطعم الطعام، و بات قائْماً : "قال؟ ملن هي يا رسول اهللا: قال أبو مالك األشعري

  ".والناس نيام

هذا عندي إسناد حسن، وذكر أيب مالك فيه مما يدل على صحته، ألنه قد رواه : قال احلافظ الضياء

  .اد حديثه أيضاًوإسن

  .وقد ورد يف بعض األحاديث أن القصر يكون من لؤلؤة واحدة، أبوابه ومصاريعه وسقفه

سقوف اجلنة نور، تتالأل كالربق الالمع، لوال أن اهللا يثبت أبصارهم ألوشك أن : "ويف حديث آخر

  ".خيطفها

أمحد املعروف بابن السماك، حدثنا أخربنا أبو اخلرب بن بشران، أخربنا أبو عمرو عثمان بن : وقال البيهقي

عبد الرمحن بن حممد بن منصور، حدثنا أيب، حدثنا عبد الرمحن بن عبد املؤمن، مسعت حممد بن واسع 

: قال؟ أال أحدثكم بغرف اجلنة: "قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يذكر عن جابر بن عبد اهللا قال

إن يف اجلنة غرفاً من أصناف اجلوهر كله، يرى ظاهرها : قال. منابأبينا أنت وأ: بلى يا رسول اهللا: قلنا

: قال. من باطنها، وباطنها من ظاهرها، فيها من النعيم واللذات والشفوف ماال عني رأت وال أذن مسعت

ملن أفشى السالم وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل : قال؟ وملن هذه الغرف: قلنا يا رسول اهللا

  ".نياموالناس 

أميت تطيق ذلك، وسأخربكم عن ذلك، من لقي أخاه : قال. ومن يطيق ذلك: يا رسول اهللا: قلنا: قال

فسلم عليه، ورد عليه فقد أفشى السالم، ومن أطعم عياله، وأهله، حىت يشبعهم، فقد أطعم الطعام، ومن 

خرية وصلى الغداة يف صام رمضان، ومن كل شهر ثالثة أيام، فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء األ

  ".مجاعة، فقد صلى بالليل والناس نيام، اليهود والنصارى واوس

  .وهذا اِإلسناد غري قوي، إال أنه باِإلسنادين يقوي بعضه ببعض، واهللا أعلم: مث قال البيهقي

  .وروي بإِسناد آخر عن جابر: قال

قيس املالئي، عن عطاء، عن ابن مث أورده من طريق علي بن حرب، عن حفص بن عمرو، عن عمرو بن 



 ٦١٢

  .عباس، مرفوعاً بنحوه

سئل : من حديث حسن بن فرقد، عن احلسن البصري، عن عمران بن حصني، وأيب، قاال: وروى البيهقي

 ".ومساكن طَيبةً يف جنات عدن: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية

سبعون داراً من ياقوتة، يف كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء، يف قصر من لؤلؤ، يف ذلك القصر : "فقال

كل بيت سرير، على كل سريرسبعون فراشاً، من كل لون، على كل فراش زوجة من احلور العني، يف كل 

بيت سبعون مائدة، على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام، يف كل بيت سبعون وصيفة، ويعطي املؤمن ما 

  ".كله أمجع يأيت على ذلك

  ..وهذا احلديث غريب فإن هذا اجلسر ضعيف جداً، وإذا كان اجلسر ضعيفاً فال ميلك االتصال: قلت

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: وقال عبد اهللا بن وهب

ذلك القصر سبعون غرفة، يف كل غرفة  إنه ليحاز الرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة، يف: "وسلم

زوجة من احلور العني، يف كل غرفة سبعون باباً، تدخل عليه من كل باب رائحة من رائحة اجلنة سوى 

  ".الرائحة اليت تدخل عليه من الباب اآلخر

  ".عملونفَالَ تعلَم نفْس ما أخفي لَهم من قرة أعين جزاًء بِما كَانوا ي: "مث قرأَ

  ..وقد رواه اِإلمام أمحد، عن حسن، عن ابن هليعة: قلت
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فقال أبو موسى األشعري، ملن : حدثين حيي بن عبد اهللا بن شريح املعافري، فذكر بإِسناده مثله، غري أنه قال

  .واهللا أعلم. هي يا رسول اهللا

إن يف اجلنة غرفاً ليس : "مرفوعاً من طريق أيب هدية بن إبراهيم بن هدية، عن أنس بن مالك،: وذكر القرطيب

يدخلوا أشباه : قال؟ وكيف يدخلها أهلها: فيها معاليق من فوقها، وال عمد من حتتها، قيل يا رسول اهللا

 ".ألهل األسقام، واألوجاع، والبلوى: قال؟ ملن هي: يا رسول اهللا: قيل. الطري

  ذكر اخليام يف الْجنة

  ".رات يف الْخيام فَبِأي آالَِء ربكُما تكًذبانحور مقْصو: "قال اهللا تعاىل

من حديث أيب عمران اجلوين، عن أيب بكر بن أيب موسى األشعري، عن : واللفظ ملسلم: وثبت يف الصحيحني

إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة، طوهلا : "قال رسوىل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه، قال

  " .ميالً، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بعضاً ستون

  ".ستون ميالً. "وصح" ثالثون ميالً: "ويف رواية للبخاري

حدثين حممد بن حفص، حدثنا منصور، حدثنا يوسف بن الصباح، عن أيب : وقال أبو بكَر بن أيب الدنيا
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طوهلا فرسخ، وعرضها فرسخ، وهلا ألف باب من ذهب، اخليمة من درة جموفة، : "صاحل، عن ابن عباس، قال

واملَالَئكَةُ : "حوهلا سرادق دورة مخسون فرسخاً، يدخل عليه من كل باب دية من اهللا عز وجل، وذلك قوله

  ".يدخلُونَ علَيهِم من بابٍ

درة جموفة، فرسخ يف  اخليمة درة، من: "أخربنا مهام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وقال ابن املبارك

  ".فرسخ، هلا أربعة آالف مصراع من ذهب

  ".اخليمة لؤلؤة واحدة، هلا سبعون باباً كلها من در: "عن خالد العصري عن أيب الدرداء قال: وقال قتادة

  ذكر تربة اجلَنة 

ول من حديث الزهري، عن أنس بن مالك، عن أيب ذر، يف حديث املعراج، قال رس: ثبت يف الصحيحني

: وقال اِإلمام أمحد". أدخلت اجلنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ، وإذا تراا املسك: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا روح، حدثنا محاد، حدثنا احلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فقال رسول اهللا صلى ". الصهي در مكة بيضاء، مسك خ: "وسلم سأل ابن صائد عن تربة اجلنة فقال

  ".صدق: "اهللا عليه وسلم

: من حديث أيب سلمة، عن أيب نضرة بنحوه، وقد رواه مسلم أيضاً: ورواه مسلم: هكذا رواه اِإلمام أمحد

عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن أيب أمامة، عن احلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد، أن ابن صياد سأل 

  ".هي درمكة بيضاء مسك خالص: "لم عن تربة اجلنة فقالالنيب صلى اهللا عليه وس

: حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا سفيان، عن جمالد، عن الشعيب، عن جابر بن عبداهللا، قال: وقال أمحد

إين سائلهم عن تربة اجلنة، وهي درمكة بيضاء، فسأهلم، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اليهود
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  ".اخلبز من الدر: "ا أبا القاسم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهي خبزة ي: فقالوا

مالطها املسك، وحصباءها : "يف صفة بناء اجلنة، أن: وتقدم يف حديث أيب هريرة، وابن عمر، وغريمها

 ".اللؤلؤ، والياقوت، وتراا الزعفران

لط به احلائط، فلعل بعض بقاعها ترابه عبارة عن الطني الذي جيعل بني ساقي البناء، مي: واملالط يف اللغة

  .املسك، وبعضها ترابه الزعفران، واهللا أعلم

وقاب : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ومع هذه العظمة واالتساع، فقد تقدم يف الصحيح عن أنس

  ".قوس أحدكم أو موضع قده خري من الدنيا وما فيها

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمر، عن متام، عن أيب هريرة، قالحدثنا عبد الرزاق، حدثنا م: وقال أمحد

  .على شرط الشيخني". لقيد سوط أحدكم من اجلنة خري من السماء واألرض: "وسلم

قال  -أن عامر بن سعد بن أيب وقاص: أخربنا عمرو بن احلارث أن سليمان بن جنيد حدثه: وقال ابن وهب

لو أن أقل نور من اجلنة : "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - أبيه ال أعلم أال أنه حدثين عن: سليمان

 ".ظهر للدنيا، لزخرف له ما بني السماء واألرض

  ذكر أار اجلنة وأشجارها ومثارها 
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  ".تجرِي من تحتها األنهار: "قال اهللا تعاىل

  ".من تحتهِم األنهار: "وقال

ه لُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أنهار من ماٍء غَيرِ آسن وأنهار من لَبن لَم يتغير طَعممثَ: "وقال اهللا تعاىل

رفغمو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف ملَهفَّى وصل مسع نم ارهأنو ارِبِنيلشل ر لَذَّةمخ نم ارهأنةٌو هِمبر نم."  

ن اتقَوا مثَلُ اجلنة الَّتي وعد الْمتقونَ تجرِي من تحتها األنهار أكُلُها دائم وظلها تلْك عقْبى الَّذي: "وقال تعاىل

ارالن رِينى الْكَافقْبعو."  

: يري، عن حكيم بن معاوية بن أيب ز، عن أبيه، قالحدثنا يزيد بن هارون، أخربنا احلر: وقال اِإلمام أمحد

يف اجلنة حبر اللنب، وحبر املاء، وحبر العسل، وحبر اخلمر، مث : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".تشقق األار منها بعد

، حدثنا حسن صحيح، وقال أبو بكر بن مردويه: رواه الترمذي، عن بندار، عن يزيد بن هارون به، وقال

أمحد بن حممد بن عاصم، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن السمان، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا احلارث بن 

قال رسول اهللا صلى : عبيد أبو قدامة اِإليادي، حدثنا أبو عمران اجلوين، عن أيب بكر بن قيس، عن أبيه، قال

ال واهللا، إا لساحبة على وجه األرض، حافاا . ضتظنون أن ألار اجلنة حدوداً يف األر: "اهللا عليه وسلم



 ٦١٧

  ".اللؤلؤ، وقباا اللؤلؤ، وطيبها املسك األذفر

  ".لذي ال خلط له: " قال؟ وما األذفر: يا رسول اهللا: وقد قيل

عن احلاكم، : عن يعقوب بن عبيد، عن يزيد بن هارون، به، موقوفاً، وروى البيهقي: وقد رواه ابن أيب الدنيا

، عن األصم، عن الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى، عن أيب ثوبان، عن عطاء بن قرة، عن عبداللة وغريه

من سره أن يسقيه اهللا اخلمر يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن ضمرة، عن أيب هريرة، قال

ه يف الدنيا، أار اجلنة تفجر من اآلخرة، فليتركه يف الدنيا، ومن سره أن يكسيه اهللا احلرير يف اآلخرة، فليترك

املسك، ولو كان أدىن أهل اجلنة حلية عدلت حليته حبلية أهل الدنيا مجيعاً، لكانت  -أو جبال -حتت تالل

  ".حلية أدىن أهل اجلنة، أفضل من حلية أهل الدنيا مجيعاً

أار اجلنة تفجر : "قالوروي من طريق أيب معاوية، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن عبد اهللا، 

  ".من جبل مسك

  .وهذا باملوقوف أصح: قلت

  صفَة الكَوثر
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 همكَرو همبن هنالَى معت قَانا اللَّهة سنار الْجَر أهأَش وهو  

  ".بترإِنا اعطَيناك الْكَوثَر فَصلِّ لربك وانحر إِنَّ شانِئَك هو اَأل: "قال اهللا تعاىل

من حديث حممد بن فضيل، وعلي بن مسهر، كالمها عن املختار بن فلفل، عن : وثبت يف صحيح مسلم

: قالوا؟ أتدرون ما الكوثر: "أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أنزلت عليه هذه السورة قال

  ".هو ر وعدنيه اهللا عز وجل، عليه خري كثري: قال. اهللا ورسوله أعلم

من حديث سنان، عن قتادة، عن أنس، يف حديث املعراج، قال رسول اهللا صلى اهللا : يف الصحيحنيو

هذا الكوثر : قال؟ ما هذا يا جربيل: أتيت على ر، حافتاه قباب اللؤلؤ اوف، فقلت: "عليه وسلم

  ".الذي أعطاكه اهللا عز وجل

 .عن ابن عدي، عن محيد، عن أنس، به: ورواه أمحد

  ".فضربت بيدي إىل ما جيري فيه املاء فإذا مسك أذفر: "ةويف رواي

  .عن أنس، وغريه من الصحابة، وله ألفاظ متعددة: وهلذا طرق كثرية

الكوثر : "حدثنا حممد بن فضيل، عن املختار بن فلفل، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال أمحد

  ".ر يف اجلنة، وعدنيه ريب عز وجل

  .عن أيب كريب، عن ابن فضيل: مورواه مسل

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا عبد الصمد، حدثنا محاد عن ثابت، عن أنس، قال: وقال أمحد

أعطيت الكوثر، فإذا ر جيري على وجه األرض، حافتاه قباب اللؤلؤ، ليس مسقوفاً، فضربت بيدي إىل "

  ".لؤترتبه، فإذا ترابه مسك أذفر، وحصباؤه اللؤ
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حدثنا سليمان بن داود اهلامشي، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثين حممد بن عبيد اهللا ابن شهاب ابن : قال أمحد

هو : "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكوثر فقال: أخي شهاب، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال

أحلى من العسل، ترده طيور أعناقها مثل أعناق ر أعطانيه اهللا يف اجلنة، ترابه مسك، ماؤه أبيض من اللنب، و

  ".اجلزور

  ".أكلها أنعم منها: "فقال: إا لناعمة: يا رسول اهللا: فقال أبو بكر

أخربنا األصم، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا إدريس بن حيىي، حدثين الفضل بن املختار، عن : وقال احلاكم

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، عن حذيفة، قالعبيد اهللا بن موهب، عن حصني بن حمصن اخلطمي

  ".إن يف اجلنة طرياً أمثال البخايت"

  ".أنعم منها من يأكلها، وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر: "فقال: "إا لناعمة يا رسول اهللا: فقال أبو بكر

  .عن قتادة، مرسالً: مث رواه من طريق سعيد بن أيب عروبة

لمة اخلراجي، حدثنا ثابت، عن يزيد بن املهاد، عن عبد الوهاب بن أيب بكر، عن عبد حدثنا مس: وقال أمحد

اهللا بن أيب بكر، عن عبد اهللا بن مسلم، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ل، وفيه طري ر أعطانيه اهللا عز وجل، أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العس: "وسلم سئل عن الكوثر فقال
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  ".أعناقها كأعناق اجلزور

  ".أكلها أنعم منها يا عمر: "فقال؟ إن تلك الطيور الناعمة: يا رسول اهللا: فقال عمر

 .عن ابن أخي ابن شهاب، عن أبيه، عن أنس: وكذلك رواه الدراوردي

  رواية ابن عمر 

قال : دثار، عن ابن عمر، قال عن حمارب بن: وقال عطاء: حدثنا ابن حفص، أخربنا ورقاء، قال: قال أمحد

الكوثر ر يف اجلنة حافتاه من ذهب واملاء جيري على اللؤلؤ، إن ماءه أشد : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل

: عن عطاء بن السائب، عن حمارب، عن ابن عمر، مرفوعاً: وقد رواه إمساعيل بن علية، وحممد بن فضيل

لكوثر ر يف اجلنة، حافتاه الذهب، جمراه الدر والياقوت، تربته أطيب من املسك، ماؤه أشد بياضاً من ا"

  ".الثلج

  ".أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل، واللنب الزبد: "ويف رواية

  .حسن صحيح: وأخرجه الترمذي، وابن ماجه، من حديث حممد بن فضيل، وقال الترمذي
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  رواية ابن عباس 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخربنا يونس، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، : قال البخاري

  ".هو اخلري الذي أعطاه اهللا إياه: "أنه قال يف الكوثر

النهر الذي يف اجلنة من : فقال سعيد. إن أناساً يزعمون أنه ر يف اجلنة: قلت لسعيد بن جبري: قال ابن بشر

  ".أعطاه اهللا إياهاخلري الذي 

: عن عطاء بن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال؟ عن أيب كريب، حدثنا عمر بن عبيد: وقد روى ابن جرير

الكوثر ر يف اجلنة، حافتاه ذهب وفضة، جيري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج، وأحلى من "

  ".العسل

  .كذا رواه العويف، عن ابن عباس

  رواية عاثشة 

حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن : البخاري قال

الكوثر ر أعطيه نبيكم صلى اهللا عليه : "فقالت" إِنا أعطَيناك الْكَوثَر: "سألتها عن قوله تعاىل: عائشة، قال

  ".وسلم، شاطئاه در جموف آنيته كعدد النجوم

د رواه زكريا، وأبو األحوص، ومطرف، عن أيب إسحاق، وقال أبو نعيم الفضل بن وق: مث قال البخاري
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  ".هو اجلنة: "حدثنا ابن أيب جنيح، عن جماهد، قال: دكني

 ".هو ر يف اجلنة ليس أحد يدخل إصبعيه يف أذنيه إال مسع خرير ذلك النهر: "وقالت عائشة

: الرازي، عن ابن أيب جنيح، عن عائشة قالت وروى ابن جرير، عن أيب كريب، عن وكيع، عن أيب جعفر

فإنه ال يسمعه بعينه، بل إن دويه كدوي ما  - أي صوت سري مياهه -من أحب أن يسمع، خرير الكوثر"

 ".يسمع إذا وضع اِإلنسان إصبعيه يف أذنيه

  ذكر ر البيدخ يف اجلنة

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : "قالحدثنا ز، حدثنا سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن أنس، : قال أمحد

فإذا رأى الرجل رؤيا، يسأل عنه، : قال؟ هل رأى أحد منكم رؤيا: "تعجبه الرؤيا احلسنة فرمبا قال: وسلم

رأيت كأين دخلت : يا رسول اهللا: فجاءت امرأة فقالت: فإذا كان ليس به بأس، أعجب برؤياه إليه، قال

نة، فنظرت، فإذا قد جيء بفالن ابن فالن، وفالن ابن فالن، حىت اجلنة، فسمعت وجبة انتحب هلا أهل اجل

فجيء م، عليهم : عددت اثين عشر رجالً، وقد بعثت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية قبل ذلك، قال

فغمسوا فيه، فخرجوا : قال -اذهبوا م إىل البيدخ قال ر البيدخ: ثياب طلس تشخب أوداجهم فقيل

مث أتوا بكراسي من ذهب، فقعدوا عليها، فأتى بصحفة أو مبكلة فيها : ر ليلة البدر، قالتوجوههم كالقم



 ٦٢٣

فجاء البشري من تلك : قال. بسر فأكلوا منها، فما يقلبوا لشق إال أكلوا من فاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم

د االثين عشر الذين كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فالن وفالن، حىت ع: يا رسول اهللا: السرية، فقال

: قضي على هذا رؤياك: علي باملرأة، فجاءت، فقال: عدم املرأة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هو كما قالت يا رسول اهللا: فقصت، فقال

  ر بارق علَى باب الْجنة

اري، عن حممود بن حدثنا أيب، عن ابن سحاق، عن احلارث بن فضيل األنص: حدثنا يعقوب: قال أمحد

الشهداء على بارق ر على باب اجلنة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لبيد، عن ابن عباس، قال

  ".يف قبة خضراء، خيرج إليهم رزقهم من اجلنة بكرة وعشياً

ان، فإذا ا خيرج من أصلها ران باطنان، وران ظاهر: "يف ذكر سدرة املنهى قال: يف حديث اِإلسراء

  ".فالباطنان يف اجلنة والظاهران النيل والفرات

من حديث عبيد اهللا بن عمر، عن حبيب بن عبد الرمحن، : ويف مسند أمحد، وصحيح مسلم، واللفظ له

سيحان وجيحان : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن حفص بن عاصم، عن أيب بريزة، قال

  ".والفرات والنيل وكل من أار اجلنة

من طريق عثمان بن سعيد بن سابق، عن سلمة بن علي اخلشين، عن مقاتل بن : روى احلافظ الضياءو

: أنزل اهللا من اجلنة مخسة أار: "حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

لنيل، وهو ر سيحون، وهو ر اهلند، وجيحون، وهو ر بلخ، ودجلة والفرات ومها را العراق، وا

مصر، أنزهلا اهللا تعاىل من عني واحدة، من عيون اجلنة، من أسفل درجة من درجاا، على جناحي 

جربيل، فاستودعها اجلبال، وأجراها يف األرض، وجعل فيها منافع للناس، من أصناف معايشهم، فذلك 

  ".يف األرض وأنزلْنا من السماِء ماًء بِقدر فَأسكَناه: "قوله تعاىل



 ٦٢٤

فإذا كان خروج يأجوج ومأجوج، أرسل اهللا جربيل، فرفع من األرض القرآن العظيم، والعلم كله، 

واحلجر األسود، من ركن البيت مبقام إبراهيم، وتابوت موسى، مبا فيه، وهذه األار اخلمسة، فرفع كل 

  ".ادرونَوإنا علَى ذهابٍ بِه لَقَ: "ذلك إىل السماء، فذلك قوله تعاىل

  ".فإذا رفعت هذه األشياء من األرض، فقد حرم أهلها خري الدنيا واآلخرة"

  ...وهذا حديث غريب جداً، بل منكر، ومسلمة بن علي ضعيف احلديث عند األئمة

وقد وصف اهللا سبحانه وتعاىل أار اجلنة بكثرة اجلريان، وأن أهل اجلنة جيروا حيث شاءوا أي 

ما يف اجلنة : "حملال أحبوا، يبعث هلم العيون بفنون املسارب واملياه، وقد قال ابن مسعوديستنبطوا يف أي ا

  ".عني إال تنبع من حتت جبل مسكة

أار اجلنة تفجر من جبل : "عن عمر بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، أنه قال: وروى األعمش

 ".مسك

أخربنا األصم، أخربنا الربيع بن سليمان، : ه فقالوقد جاء هذا احلديث مرفوعاً، رواه احلاكم يف مستدرك

أخربنا أسد بن موسى، حدثنا ابن موسى، حدثنا ابن ثوبان، عن عطاء بن قرة، عن عبد اهللا بن ضمرة، عن 

من سره أن يسقيه اهللا من اخلمرة يف اآلخرة، فليتركها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة، قال

أو  -سره أن يكسوه اهللا احلرير يف اآلخرة فليتركه يف الدنيا، أار اجلنة تفجر من حتت تالل يف الدنيا، ومن

املسك، ولو كان أدىن أهل اجلنة حلية عدلت حليته حبلية أهل الدنيا مجيعاً لكان ما حيليه اهللا به يف  -جبال

  ".اآلخرة أفضل من حلية أهل الدنيا مجيعاً

 فصل 

  أشجار اجلنة
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 وائَذين آمنوا وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها األنهار خالدين فيها أبداً: "تعاىل قال اهللا

  ".لَهم فيها أزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظالً ظَليال

  .األغصان: واألفنان". كَذبانذَواتا أفْنان فَبِأي آالَء ربكُما ت: "وقال تعاىل

  .أي مائلتان إىل السواد، من شدة خضرما، واشتباك أشجارمها". مدهامتان: "وقال تعاىل

  .أي قريب من التناول وهم على الفراش". متكئني علَى فُرش بطَائنها من إستبرق وجنى الْجنتين: "وقال تعاىل

  ".قُطُوفُها دانِية" :كما قال تعاىل

  ".وذللَت قُطُوفُها تذْليال: "وقال تعاىل

وظل ممدود وماٍء "وأصحاب الْيمني ما أصحاب اليمني في سدرٍ مخضود وطَلْح منضود : "وقال تعاىل

  ".رش مرفُوعةوفُ"وفاكهة كَثرية الَ مقْطُوعة والَ ممنوعة "مسكُوبٍ 

  ".فيهِما فاكهة ونخل ورمانٌ: "وقال تعاىل

  ".فيهِما من كُل فاكهة زوجان: "وقال تعاىل

حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا زياد بن احلسن بن الفرات الفرار، عن أبيه، عن : وقال أبو بكر بن أيب داود

ما يف اجلنة شجرة إال ساقها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جده، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال
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  ".من ذهب

  .حسن صحيح: وقال -عن أيب سعيد، عبد اهللا بن سعيد الكندي األشج: وكذا رواه الترمذي

حدثين محزة بن العباس، أخربنا عبد اهللا بن عثمان، أخربنا ابن املبارك، أخربنا : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

خنل اجلنة جذوعها من زمرد أخضر، وفروعها : "فيان، عن محاد، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قالس

أشد بياضاً . ذهب أمحر، وسعفها كسوة ألهل اجلنة، منها مقطعام، وحللهم، ومثرها أمثال القالل والدالء

  ".من اللنب، وأحلى من العسل، واللنب من الزبد، ليس فيه عجم

حدثين إبراهيم بن سعيد اجلوهري، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا ربعة بن صاحل، عن : الدنيا وقال ابن أيب

الظل املمدود شجرة يف اجلنة، على ساق، قدر ما يسري : "سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

لغرف، وغريهم فيخرج إليها أهل اجلنة، أهل ا: الراكب اد يف ظلها مائة عام، أي كل نواحيها قال

  ".فيتحدثون يف ظلها

فيشتهي بعضهم، ويذكر هلو الدنيا، فريسل اهللا رحياً من اجلنة، فيحرك تلك الشجرة بكل هلو كان يف : "قال

  ".الدنيا

  يف اجلنة شجرة يسري راكب اجلواد املضمر السريع يف ظلها مائة عام ال يقطعها 



 ٦٢٧

قال رسول اهللا صلى اهللا : سهل بن سعد، قال من رواية وهب، عن أيب حازم، عن: ثبت يف الصحيحن

  " .إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها: "عليه وسلم

عن النيب صلى اهللا عليه : حدثين أبوسعيد اخلدري: فقال: فحدثت به النعمان بن أيب العباس الزرقي: قال

  ".ضمر السريع مائة عام ال يقطعهاإن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد امل: "وسلم قال

من حديث سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه : ويف صحيح البخاري

  ".وظلٍّ ممدود: "وسلم يف قول اهللا تعاىل

  ".يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها: "قال

يح، عن هالل بن علي، عن عبد الرمحن بن أيب عمرة، عن أيب هريرة، حدثنا شريح، حدثنا فل: وقال أمحد

  ".يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".وظلّ ممدود: "اقرأوا إن شئتم

 ".ليه الشمس وتغربلقاب قوس أو سوط يف اجلنة خري مما تطلع ع: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عن حممد بن سنان، عن فليح: ورواه البخاري

إن يف اجلنة شجرة يسري : "عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: من طريق األعرج: وملسلم

 ".الراكب يف ظلها مائة سنة، ال يقطعها

  طريق أخرى 

أيب سعيد املدين عن أبيه، عن أيب هريرة أن حدثنا حجاج، حدثنا ليث بن سويد، حدثنا سعيد بن : قال أمحد

  ".إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  طريق أخرى 
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مسعت أبا القاسم صلى : حدثنا عبد الرمحن، عن محاد، عن حممد بن زياد، مسعت أبا هريرة قال: قال أمحد

  ".اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنةإن يف : "اهللا عليه وسلم قال

مسعت أبا القاسم صلى اهللا : حدثنا عبد الرمحن، عن محاد، عن حممد بن زياد، مسعت أبا هريرة قال: قال أمحد

  ".إن اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها: "عليه وسلم يقول

  طريق أخرى 

جاج، عن عقبة، مسعت أبا الضحاك حتدث عن أيب هريرة، عن النيب حدثنا حممد بن جعفر، وح: قال أمحد

سنة هي شجرة  -أو مائة -إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها سبعني: "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".اخللد

  شجرة طوىب

عن عامر  حدثنا علي بن حبر، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر، عن حيىي بن أيب كثري،: قال اِإلمام أمحد

جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن : بن زيد البكايل، أنه مسع عتبة بن عبيد اهللا السلمي يقول

فذكر شيئاً ال أدري ؟ وفيها شجرة تدعى طوىب. نعم: قال. فيها فاكهة: احلوض، وذكر اجلنة، فقال األعرايب



 ٦٢٩

شيئاً من شجر أرضك، فقال النيب صلى اهللا عليه ليست تشبه : قال؟ أي شجر أرضنا تشبه: ما هو، قال

تشبه شجرة بالشام، تدعى اجلوزة، تنبت على ساق واحد، وينفرش : قال. ال: قال؟ أتيت الشام: وسلم

  .أعالها

. لو ارحتلت جذعة من إبل أهلك، ما أحطت بأصلها حىت ينكسر عرقوا هرماً: قال؟ ما عظم أصلها: قال

فما عظم : قال. مسرية شهر للغراب األبقع ال يفتر: قال؟ فما عظم العنقود: قال. نعم: قال؟ فيها عنب: قال

  .وعامة عشريتك: قال؟ فإن تلك اجلنة لتسعين وأهل بييت: قال األعرايب. نعم: قال؟ احلبة أنتخذ منها دلواً

أيب سعيد، عن  وقال حرملة عن عبد اهللا بن وهب، أخربين عمرو، أن دراجاً حدثه، أن أبا اهليثم حدثه، عن

طوىب ملن رآين، وآمن : "يا رسول اهللا طوىب ملن رآك وآمن بك فقال: النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجالً قال

شجرة يف اجلنة، : قال؟ وما طوىب: يا رسول اهللا: فقال رجل" يب، وطوىب مث طوىب ملن آمن يب، ومل يرين 

  ."مسرية مائة سنة، ثياب أهل اجلنة خترج من أكمامها

  سدرة املُنتهى

ولَقَد رآه نزلةً أخرى عند سدرة املُنتهى عندها جنة الْمأوى إذ يغشى السدرةَ ما يغشى ما : "قال اهللا تعاىل

  ".زاغَ الْبصر وما طَغى لَقَد رأى من آيات ربه الكُبرى
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الرب جل جالله، وأنه غشيتها املالئكة، عليها مثل الغربان، يعين أنه غشيها نور : وذكرنا يف التفسري

  .وأنه غشيتها فراش من ذهب، وغشيتها ألوان متعددة -كثرة

  ".يغشاها األلوان، ال أدري ماهي، ما يستطيع أحد أن ينعتها: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث رفعت إىل سدرة املنتهى، يف : "ث املعراجعنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف حدي: ويف الصحيحني

السماء السابعة، فإذا نبقها مثل قالل هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، وإذا هي خيرج من ساقها ران 

أما النهران الباطنان ففي اجلنة، وأما النهران : قال؟ ما هذا: يا جربيل: ظاهران، وران باطنان، قلت

  ".الظاهران فالنيل والفرات

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل، حدثنا يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن : وقال احلافظ أبو يعلى

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر قالت

يستظل يف : - أو قال - نةيسري يف ظل العني منها الراكب مائة س: "فقال -عليه وسلم وذكر سدرة املنتهى

 ".ظل العني منها مائة راكب، فيها فراش الذهب، كأن مثرها القالل

حدثين محزة بن العباس، حدثنا عبيد اهللا بن عثمان، أخربنا عبد اهللا بن املبارك، : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

إن اهللا : "عليه وسلم يقولونأصحاب رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، قال

ذكر اهللا يف اجلنة شجرة تؤذي : يارسول اهللا: أقبل أعرايب يوماً فقال: قال: لينفعنا باألعراب ومسائلهم

  ".صاحبها بشوكها

  ".في سدرٍ خمْضود: "أليس اهللا يقول: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، فإا لتنبت مثراً ينفتق الثمر منها عن اثنني وسبعني لوناً، خضد اهللا شوكه، فجعل اهللا مكان كل شوكة مثرة

  ".ما فيها لون يشبه اآلخر



 ٦٣١

  .وقد روى هذا احلديث من وجه آخر بلفظ آخر

حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا حممد بن املبارك، حدثنا حيىي بن محزة، حدثنا ثور : فقال أبو بكر بن أيب داود

كنت جالساً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء : بد السالم قالبن يزيد، حدثنا حبيب بن عتبة بن ع

: -يعين الطلح - :أمسعك تذكر يف اجلنة شجرة ال أعلم شجرة أكرب شوكاً منها: يا رسول اهللا: أعرايب فقال

إن اهللا جيعل مكان كل شوكة منها مثرة مثل خصوة التيس امللبود، : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الذي يتلبد صوفه بعضه على بعض: وامللبود". يها سبعون لوناً من الطعام، ال يشبه منها لون لوناً آخرف

لقيت إبراهيم ليلة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن مسعود، قال: وروى الترمذي

بة التربة، عذبة املاء، وأا قيعان، اقرىء أمتك مين السالم، وأخربهم أن اجلنة طي: يا حممد: أسري يب، فقال

  .حسن غريب: مث قال. وأن غراسها سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب

عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر عليه : ويف الباب عن أيب هريرة، وقد روى ابن ماجه

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا ؟ خري من هذاأال أدلك على غراس : "وهو يغرس غرساً، فقال

  ".أكرب، يغرس لك بكل واحدة شجرة يف اجلنة
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سبحان اهللا العظيم وحبمده، : من قال: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى الترمذي عن جابر قال

 .هذا حديث حسن صحيح غريب: مث قال" غرست له شجرة يف اجلنة

  فَصل 

  ثمار الْجنة

  نسأل اللّه تعاىل أن يطْعمنا منها بِمنه وكَرمه آمني 

  ".فيهِما فاكهة ونخلٌ ورمانٌ: "قال اهللا تعاىل

  ".فيهِما من كل فاكهة زوجان: "وقال

  ".نتين دانمتكئني علَى فُرثس بطَائنها من إستبرق وجىن اجل: "وقال

  ".وذُلِّلَت قطوفها تذْليالً: "أي قريب من املتناول كما قال تعاىل

وأَصحاب الْيمني ما أَصحاب الْيمني في سدرٍ مخضود وطَلْح منضود وظلٍّ ممدود وماٍء : "وقال تعاىل

  ". ممنوعةمسكوبٍ وفاكَهة كَثرية ال مقْطُوعة والَ

أكُلًها دائم وظلُّها تلْك : "أي ال تنقطع يف بعض األزمان، بل هي موجودة يف كل أوان، كما قال تعاىل

  ".عقْبى الَّذين اتقَوا

أي ليس كالدنيا، اليت تأيت مثارها يف بعض الفصول، وتفقد يف وقت آخر، وتكتسي أشجارها األوراق يف 

أي من أرادها فإا ليس دوا حجاب، وال مانع، بل من : وقت آخر، وال ممنوعة وقت، وختلعها يف

أرادها فهي موجودة، سهلة، مناهلا قريب، حىت ولو كانت الثمرة يف أعلى الشجرة، فأراد أخذها، اقتربت 

  .منه وتدلت إليه

  .ناولوها وهم نيامأدنيت حىت يت" وذُلِّلَت قُطُوفها تذْليالً"عن الرباء، : قال أبو إسحاق



 ٦٣٣

وبشرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها األنهار كُلّما رزقوا : "وقال تعاىل

هم فيها أزواج مطَهرةٌ وهم فيها منها من ثَمرة رِزقاً قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأتوا بِه متشابِهاً ولَ

  ".خالدونَ

إِنا  إِنَّ الْمتقني في ظالَل وعيون وفَواكه مما يشتهونَ كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما كُنتم تعملُونَ: "وقال تعاىل

ِسنِنيزِي املُحجن ككَذَل."  

 كهة مما يتخيرونَ ولَحم طَير مما يشتهونَ وحور عني كأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنون جزاًء بِماوفا: "وقال تعاىل

 ".كَانوا يعملُونَ

أن تربة اجلنة من مسك وزعفران، وأنه ما يف اجلنة شجرة إال وهلا : وقد سبق فيما أوردناه من األحاديث

ذا كانت تربة اجلنة هذه، واألصول كما ذكرنا، فما ظنك مبا يتولد منها، من الثمرة الرائقة، ساق من ذهب فإ

ليس يف اجلنة من الدنيا : "قال ابن عباس رضي اهللا عنه؟ الناضجة، األنيقة، اليت ليس يف الدنيا منها إال األمساء

  ".إال األمساء

ضعيفة وهو النبق، وشوكه كثري، والطلح الذي ال يراد  وإذا كان السدر الذي يف الدنيا وهو ال يثمر إال مثرة

منه يف الدنيا إال الظل، يكونان يف اجلنة يف غابة من كثرة الثمار وحسنها، حىت إن الثمرة الواحدة منها تنفتق 

عن سبعني نوعاً من الطعوم، واأللوان، اليت يشبه بعضها بعضاً، فما ظنك بثمار األشجار، اليت تكون يف الدنيا 

وباجلملة، فإن ؟ وما ظنك بأنواع الرياحني، واألزاهري؟ حسنة الثمار، كالتفاح، والنخل، والعنب، وغري ذلك

  .فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، نسأل اهللا منها فضله
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ة من حديث مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، يف حديث صال: وىف الصحيحني

  .الكسوف

 - أو أريت -إين رأيت: "رأيناك تناولت شيئاً من مكانك هذا مث رأيناك تكفكفت، فقال: يا رسول اهللا: قالوا

  ".اجلنة، فتناولت منها عنقوداً، ولو أخذته ألكلتم منه، ما بقيت الدنيا

  .نةإين عرضت على اجل: "من حديث عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن جابر، لنقال: ويف املسند

وما فيها من الزهرة، والنضرة، فتناولت منها قطفاً من عنب، آلتيكم به، فحيل بيين وبينه، ولو أتيتكم به، 

من رواية أيب الزبري، عن جابر، شاهد : ويف صحيح مسلم". ألكل منه من بني السماء واألرض ينقصونه

  .ذلك

: أل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلنةعن عتبة بن عبد اهللا السلمي، أن أعرابياً س: وتقدم يف املسند

وقال القاسم " مسرية شهر للغراب األبفقع ال يفتر: قال؟ فما عظم العنقود: فقال. نعم: "فقال؟ فيها عنب

حدثنا معاذ بن املثىن، حدثنا علي بن املديين، حدثنا رحيان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن : الطرباين

إن الرجل إذا نزع : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب أمساء، عن ثوبان، قال أيوب، عن أيب قالبة، عن

  .عبادتكم فيه بعض العلماء: قال احلافظ أيضاً". مثرة من اجلنة عادت مكاا أخرى
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حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا ربعي بن إبراهيم بن : وقال الطرباين

ملا أهبط : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن قسامة بن زهري، عن أيب موسى، قال: ة، حدثنا عونعلي

آدم من اجلنة، علمه اهللا صنعة كل شيء، وزوده من مثار اجلنة، فثماركم هذه من مثار اجلنة، غري أا تتغري، 

 ".وتلك ال تغري

  فصل 

  ".يرونَ ولَحم طَير مما يشتهونَوفاكهة مما يتخ: "قال اهللا تعاىل

: حدثنا خلف بن خليفة، عن محيد األعرج، عن عبد اهللا بن احلارث، عن مسعود، قال: قال احلسن بن عرفة

  "..إنك لتنظر إىل الطري فتشتهيه، فيخر بني يديك مشوياً: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ر أعطانية اهللا : "ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكوثر فقالعن أنس، سئ - وحسنه - :ويف الترمذي

  ".عز وجل، ماؤه أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل، فيه طري أعناقه كأعناق اجلزور

ويف تفسري الثعليب عن أيب " أكلها أنعم منها: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إا لناعمة: فقال عمر

يا ويل : إن يف اجلنة طرياً أعناقه كأعناق البخت، يصطف على يد ويل اهللا، فيقول أحدها: "مرفوعاًالدرداء، 
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فال يزال يفتخر بني يديه حىت خيطر : اهللا رعيت يف مروج حتت العرش، وشربت من عيون النسيم، فكل مين

ىت إِذا شبع، جتمعت عظام على قلبه أكل أحدها، فيخر بني يديه على ألوان خمتلفة، فيأكل منه ما أراد، ح

: غريب". أكلها أنعم منها: "فقال؟ إا لناعمة: يا نيب اهللا: الطائر، فصار يرعى يف اجلنة حيث شاء، فقال عمر

  .من رواية أيب الدرداء

  ها ذكر طعام أَهل اجلَنة وأكلهم فيها وشرام وشرم فيها نسأَل اللّه من فضله أَنْ مين علَينا بِ

  ".كُلُوا واشربوا هنِيئاً بِما أسلَفْتم يف األيام اخلَالية: "وقال اهللا تعاىل

  ".الَ يسمعونَ فيها لَغواً والَ تأثيماً إِالَّ قيالً سالَماً سالَماً: "وقال

 ".ولَهم رزقُهم فيها بكْرةً وعشيا: "وقال تعاىل

  ".فاكَهة مما يتخيرونَ ولَحم طَير مما يشتهونَو: وقال تعاىل

يطَاف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تشتهِيه األنفُس وتلَذُّ األعين وأنتم فيها : "وقال تعاىل

  ".خالدونَ

  ".من كَأس كَانَ مزاجها كَافُوراً عيناً يشرب بِها عباد اللَّه يفَجرونها تفْجِرياً إِنَّ اَألبرار يشربونَ: "وقال تعاىل

  "..ويطَاف علَيهِم بِآنِية من فضة وأكْوابٍ كَانت قَواريرا قَواريرا من فضة قدروها تقْديراً: "وقال تعاىل

ج، وهي من فضة، وهذا مما ال نظري له يف الدنيا، وهي مقدارة على قدر كفاية ويل اهللا يف أي يف صفاَء الزجا
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  .شربه، ال يزيد عليه، وال ينقص من كفايته شيئاً، وهذا يدل على االعتناء والشرف

  ".بِيالًويسقَونَ فيها كَأساً كَانَ مزاجها زنجبِيالً عيناً فيها تسمى سلْس: "وقال تعاىل

  ".كُلّما رزِقُوا منها من ثَمرة رزقاً قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأتوا بِه متشابِهاً: "وقال تعاىل

أي كلما جاءم اخلدم بشيء من مثار وغريها، حسبوه الذي أتوا به قبل هذا، ملشاته له يف الظاهر، وهو يف 

  .ت األشكال واختلفت احلقائق، والطعوم، والروائحاحلقيقة خالفه، فتشا

حدثنا مسكني بن عبد العزيز، حدثنا األشعث الضرير، عن شهر بن حوشب، عن أيب : وقال اإلمام أمحد

إن أدىن أهل اجلنة مرتلة، من له سبع درجات، وثالمثائة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة، قال

من ذهب صحفة لون، ليس يف : وحون كل يوم بثالمثائة صحفة، وال أعلمه إال قالخادم، يغدون عليه وير

األخرى، وإنه، ليلذ أوله، كما يلذ آخره، ومن األشربة ثالمثائة إناء، يف كل إناء لون، ليس يف اآلخر، وإنه 

نقص ذلك مما لو أذنت، ألطعمت أهل اجلنة، وسقيتهم، مل ي: يا رب: ليلذ أوله، كما يلذ آخره، وإنه ليقول

عندي شيئاً، وأنه له من احلور العني، اثنتني وسبعني زوجة، سوى أزواجه من الدنيا، وإن الواحدة لتأخذ 

  .تفرد به أمحد، وهو غريب وفيه انقطاع". مقعدها قدر ميل من األرض

أتى النيب : لحدثنا أبو معاوية، حدثنا األعمش، عن مثامة بن عقبة، عن زيد بن أرقم، قا: وقال اإلمام أمحد
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؟ ألست تزعم أن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون: يا أبا القاسم: صلى اهللا عليه وسلم رجل من اليهود فقال

بلى والذي : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال - إن أقر يل ذا خصمته: وكان قد قال ألصحابه

: فقال اليهودي: ، قال"ملشرب والشهوة واجلماع إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف املطعم وا: نفسي بيده

حاجة أحدهم عرق يفيض : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال: إن الذي يأكل ويشرب تكون له احلاجة

  ".من جلودهم مثل ريح املسك، فإذا البطن قد ضمر

عن علي : اه النسائيعن وكيع، عن األعمش، عن مثامة، مسعت زيد بن أرقم، فذكره، وقد رو: مث رواه أمحد

  .عن ا ألعمش، فذكره: بن حجر، عن علي بن مسهر، عن األعمش به، ورواه أبو جعفر الرازي

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فإِن يأكل ويشرب تكن له احلاجة، وليس يف اجلنة أذى: قال اليهودي

  ".هتكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح املسك، فيضمر بطن"

 .وهذا عندي على شرط مسلم، ألن مثامة ثقة، وقد صرح بسماعه من زيد بن أرقم: قال احلافظ الضياء

  حديث آخر يف ذلك 
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قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا معاوية، حدثنا األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر قال: قال اإلمام أمحد

غوطون، وال يبولون، وال يتمخطون، وال يبزقون، أهل اجلنة يأكلون فيها، ويشربون، وال يت: "عليه وسلمِ

  ".طعامهم جشاء، ورشح كرشح املسك

، "جشاء: "قال؟ فما بال الطعام: عن نافع، عن جابر، فذكره قالوا. من حديث أيب طلحة: وقد رواه مسلم

  ".ورشح كرشح املسك، يلهمون التسبيح والتحميد

طعامهم ذلك جشاء كريح : "ن جابر، فذكره وقالوكذا أخرجه من حديث أيب جريج، عن أيب الزبري، ع

  ".املسك، ويلهمون التسبيح والتكبري، كما يلهمون النفس

  طريق ثالثة عن جابر

حدثنا احلكم بن نافع، حدثنا إمساعيل بن عباس، عن صفوان بن عمرو، عن ماعز التيمي، عن : قال أمحد

ويشربون، وال : نعم: "فقال؟ أيأكل أهل اجلنة" :سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم: جابر بن عبد اهللا، قال

يبولون فيها، وال يتغوطون، وال يتنخمون، إمنا يكون ذلك سحماً ورشحاً كرشح املسك، يلهمون التسبيح، 

 ".والتحميد، كما يلهمون النفس
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  طريق رابعة عن جابر 

وزي، حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن حدثنا القاسم بن حممد بن حيىي املر: قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده

، حدثنا أبو محزة السكري، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن جابر بن عبد اهللا -وهو يعرف بعبدان -جبلة

إن أهل اجلنة يأكلون، ويشربون، وال يتغوطون، وال يتمخطون، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

عن أيب سفيان، ومل يصح مساعه منه ومساعه من أيب صاحل ". نفسيلهمون التسبيح، واحلمد، كما يلهمون ال

  .صحيح

  أحاديث آخر ى شىت 

حدثنا خلف بن خليفة، عن محد األعرج، عن عبد اهللا بن احلارث عن عبد اهللا بن : قال احلسن بن عرفة

بني يديك إنك لتنظر إىل الطري فتشتهيه، فيخر : "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعود، قال

  ".مشوياً

يشتهي بعض أهل اجلنة أن يزرع فيجيبه اهللا عز وجل إىل ما يطلب، وكلمة مستملحة من أعرايب 

  بدوي يضحك هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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حدثنا عبد امللك بن عمرو، عن فليح بن هالل، عن علي بن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة، أن : وقال أمحد

إن رجالً من أهل اجلنة : " عليه وسلم قال يوماً وهو حيدث وعنده رجل من أهل الباديةرسول اهللا صلى اهللا

: بلى، ولكن أحب أن أزرع، قال: قال؟ ألست فيما شئت: استأذن ربه عز وجل يف الزرع، فقال له ربه

دونك : وجلفيقول له ربه عز : فبذر، فبادر الطرف نباته، واستواؤه، واستحضاره، فكان أمثال اجلبال، قال

ما جنده إال قرشياً، أو أنصارياً، فإم أصحاب زرع، : فقال األعرايب: يا ابن آدم، فإنه ال يشبعك شيء، قال

  .فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأما حنن فلسنا بأصحابه، قال

  .عن عبد امللك بن عمرو، به: من حديث أيب عامر العقدي: ورواه البخاري

ةذكر أول طَعام يأكُله أهل اجلن  

من حديثه، عن أنس بن عبد اهللا بن : وأخرجه البخاري. عن إمساعيل بن علقمة، عن محيد: وروى أمحد

وما أول شيء يأكله "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة، عن أشياء منها : سالم، قال

  ".زيادة كبد حوت: فقال؟ أهل اجلنة

: ة أيب أمساء، عن ثوبان، أن يهودياً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمن رواي: ويف صحيح مسلم

  ".زيادة كبد حوت: "قال". فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة"

  ".خير هلم ثور اجلنة الذي يأكل من أطرافها: "قال؟ فما غذاؤهم على أثرها: قال

  ".تصدق: "من عني تسمى سلسبيالً، قال: قال؟ قال فما شرام عليه

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من حديث عطاء بن يسار، عن أيب سعيد، قال: ويف الصحيحني
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تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفأها اجلبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته يف السفر، نزالً "

: قال؟ هل اجلنة نزالً يوم القيامةاأل: ألهل اجلنة، فأتى رجل من اليهود، فقال بارك اهللا فيك يا أبا القاسم

تكون األرض خبزة واحدة يوم القيامة، : قال. بلى: قال؟ أال أخربك برتل أهل اجلنة يوم القيامة: بلى، قال

ثور ونون يأكل من : قال؟ وما هذا: إدامهم باالم، ونون، قالوا: بلى، قال: قال. أال أخربك بإدامهم: قال

  ".زيادة كبد أحدمها سبعون ألفاً

يسقَونَ من رحيق : "وقال األعمش، عن عبد اهللا بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، ويف قوله تعاىل

  ".مختوم ختامه مسك

  ".جيدون عاقبتها ريح املسك: اخلمر، خمتوم: الرحيق: "قال

مزاجه من و: "عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، يف قوله تعاىل: وقال سفيان بن عطاء بن السائب

  ".تسنِيم

  ".هو أشرف شراب أهل اجلنة، يشربه املقربون صرفاً وميزج ألهل اليمني"قال 

وقد وصف اهللا عز وجل مخر اجلنة بصفات مجيلة حسنة، ليست يف مخور الدنيا، فذكر أا أار : قلت

  ".فيها عين جارِيةٌ: "جارية، كما قال تعاىل

يها أَار من ماٍء غَير آسن، وأنهِاز من لَبن لَم يتغير طَعمه، وأَنهار من خمر لَذَّة ف: "وكما قال اهللا تعاىل

 ".للشارِبِني وأنهار من عسل مصفى

فهذه اخلمرة أار جارية، مستمدة من حبار كبار هناك، ومن عيون تنبع من حتت كثبان املسك، ومما يشاء 

هللا عز وجل، وليست بأرجل الرجال يف أسوأ األحوال، وذكر أا لذة للشاربني، ال كما توصف به مخرة ا

الدنيا من كراهة املطعم، وسوء الفعل يف العقل، ومغص البطن، وصداع الرأس وقد نزهها تعاىل عن ذلك يف 

  ".يطَاف علَيهِم بِكَأس من معني بيضاء: "اجلنة فقال تعاىل

أي ال " والَ هم عنها ينزفونَ"وهو وجع البطن " لذّة للشارِبِني طَيبة الطعم الَ فيها غَول. "ي حسنة املنظرأ



 ٦٤٣

  .تذهب عقوهلم

إمنا هو الشدة املطربة، وهي احلالة البهجة اليت حيصل ا السرور للنفس، وهذا : وذلك أن املقصود من اخلمر

ا إذهاب العقل، حبيث يبقى شارا كاحليوان أو اجلماد، فهذا نقص، إمنا ينشأ من حاصل يف مخر اجلنة، فأم

الَ فيها غَولٌ والَ هم : "مخر الدنيا، فأما مخر اجلنة فال حتدث هذا، إمنا حيصل عنها السرور واالبتهاج وهلذا قال

  ".عنها ينزِفُونَ

  .لكليةأي وال هم عنها أي بسببها ترتف عقوهلم، فتذهب با

يطُوف عليهِم وِلدانٌ مخلدونَ بأكْوابٍ وأبارِيق وكَأس من معني الَ يصدعونَ عنها : "وقال يف اآلية األخرى

  .أي ال يورث هلم صداعاً يف رؤوسهم، وال ترتف عقوهلم". والَ ينزِفُونَ

  ".ب بِها الْمقَربونومزاجه من تسنِيم عيناً يشر: وقال يف اآلية األخرى

أن اجلماعة من أصحاب اجلنة، جيتمعون على شرام، كما : "عن عبد اهللا بن عباس: وقد ذكرنا التفسري

أمطرينا : جيتمع أهل الدنيا، فتمر م السحابة، فال يسألون شيئاً إال أمطرت عليهم، حىت إن منهم من يقول

  ".كواعب أتراب، فتمطرهم كواهب أتراباً

فيبعث اهللا رحياً من اجلنة، فتحرك  - وهو الطرب - قدم أم جيتمعون عن شجرة طوىب، فيذكرون هلو الدنياوت
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  .تلك الشجرة بكل هلو كان يف الدنيا

أن اجلماعة من أهل اجلنة جيتازون وهم ركبان على جنائب اجلنة وهم صف باألشجار، : ويف بعض اآلثار

  .وذات الشمال، لئال يفرق بينهم فتتفرق األشجار عن طريقهم ذات اليمني،

  .هذا كله من فضل اهللا عليهم ورمحته م، فعله احلمد واملنة

هي الكيزان اليت ال عرى هلا وال خراطيم، واألباريق خبالفها من الوجهني، والكأس هو القدح فيه : واألكواب

  ".وكأساً دهاقاً: "الشراب وقال تعاىل

  .أي مألى مترعة ليس فيها نقص

أي ال يصدر عنهم على شرام لشيء من اللغو، وهو الكالم ". الَ يسمعونَ فيها لَغواً والَ كذَّابا: "ل تعاىلوقا

  .الساقط، التافه وال تكذيب

  ".الَ يسمعونَ فيها لَغواً إِالَّ سالَماً: "كما قال تعاىل

  "..الَ لَغوؤ فيها والَ تأثيم: "وقال تعاىل

  ".الَ تسمع فيها الغية: "اىلوقال تع

  ".الَ يسمعونَ فيها لَغواً والَ تأثيماً إالَّ قيالً سالَماً سالماً: "وقال
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ال تشربوا يف آنية الذهب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن حذيفة، قال: وثبت يف الصحيحني

 ".ولكم يف اآلخرة والفضة، وال يف صحافها، فإا هلم يف الدنيا،

  ذكر لباس أهل اجلنة

  وحليهم وثيام ومجاهلم نسأل اهللا تعاىل منها 

  ".عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساوِر من فضة وسقَاهم رم شراباً طَهوراً: "قال اهللا تعاىل

  ".ا يحلّونَ فيها من أساوِر من ذهبٍ ولُؤلُؤاً ولباسهم فيها حرِيرجنات عدن يدخلُونه: "وقال تعاىل

إنَّ الذين آمنوا وعملُوا الصالحات إنا الَ نضيع أجر من أحسن عمالً أولئك هلم جنات عدن : "وقال تعاىل

فيها من أساوِر من ذهب ويلْبسونَ ثياباً خضراً من سندس وإِستبرق  تجرِي من تحتهِم األنهار يحلونَ

  ".متكئني فيها علَى األرائك نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقاً

تبلغ احللة من املؤمن حيث يبلغ : "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقد ثبت يف الصحيحني

  ".الوضوء

 ".احللة يف اجلنة على الرجال أحسن منها على النساء: "وقال احلسن البصري

أن : عن عبيد بن خالد، عن احلسن، عن أيب هريرة، أن أبا أمامة حدثه: حدثين ابن هليعة: وقال ابن وهب

ة، إم مسورون بالذهب، والفض: "فقال - وذكر أهل اجلنة -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثهم

  ".مكللون بالدر، وعليهم أكاليل در، وياقوت وعليهم تاج كتاج امللوك، شباب، جرد، مكحولن

حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا احلسن بن موسى، حدثنا يزيد بن أيب حبيب، عن داود : وقال ابن أيب الدنيا

لو أن رجالً من : "بن عامر بن سعد أيب وقاص، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".اجلنة أطلع قيد سواره لطمس ضوءه الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم

حدثنا حيىي بن إسحاق، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت أيب رافع، عن أيب هريرة، : وقال اإلمام أمحد

وال يفىن من يدخل اجلنة ينعم، وال يبأس، ال تبلى ثيابه، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
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  ".شبابه، يف اجلنة ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

: من حديث زهري بن حرب، عن عبد الرمحن بن مهدي، عن محاد بن سلمة، إىل قوله: وأخرجه مسلم

  ".ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه"

عن قتادة، عن اجلالس، عن أيب  حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب،؟ حدثنا علي بن عبد اهللا: وقال أمحد

  ".للمؤمن زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء ثياما: "رافع، أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا سعيد بن سليمان، : حدثنا أمحد بن علي احللواين، واحلسن بن علي النسوي، قاال: وقال الطرباين

ميمون، عن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا فضيل بن مرزوق، عن أيب إسحاق، عن عمر بن 

أول زمرة يدخلون اجلنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية كأحسن : "وسلم قال

كوكب دري يف السماء، لكل واحد منهم زوجتان من احلور العني، على كل زوجة سبعون حلة، يرى 

  ".ى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاءمخ سوقهما من وراء حلومهما وحللهما، كما ير

  .هذا عندي على شرط الصحيح: قال الضياء

موىل لعثمان  - حدثنا يونس بن حممد، حدثنا اخلزرج بن عثمان السعدي، حدثنا أبو أيوب: وقال أمحد

قيد سوط أحدكم يف اجلنة خري من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال -ابن عفان

لدنيا ومثلها معها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة اىل األرض، ملألت ما بينهما رحياً، ولطاب ما ا

  ".بينهما، ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها

اخلزرج بن عثمان البصري تكلموا : قلت. اخلمار: قال؟ وما النصيف يف ذلك: يا أبا هريرة: قلت: قال

يف الصحيح، كما تقدم يف صحيح البخاري، عن أنس، عن النيب صلى اهللا عليه  فيه، ولكن له شاهد

  ".خري من الدنيا وما فيها -يعين اخلمار -لنصيفها: "وسلم، وفيه

عن ابن وهب، أخربنا عمر، أن دراجاً أبا السمح حدثه، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد : وقال حرملة

إن الرجل يف اجلنة ليتكىء سبعني سنة قبل أن يتحرك، مث تأتيه : "اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

من املرآة، وإن أدىن لؤلؤة عليها . فتضربه على منكبيه، فينظر وجهه ىف خدها أصفى: - أراه قال -زوجته

أنا املزيد وإنه : فتقول؟ من أنت: لتضيء ما بني املشرق واملغرب، فتسلم عليه، فريد السالم، ويسأهلا

ا سبعون ثوباً أدناها مثل النعمان من طوىب فينفذها بصره حىت مخ ساقها من وراء ذلك، وإن ليكون عليه

  ".عليها التيجان، وإن أدىن لؤلؤة عليها تضيء ما بني املشرق واملغرب

  .ورواه أمحد عن حسن، عن ابن هليعة، عن دراج به بطوله
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 اهليثم، عن أيب سعيد، أن رسول اهللا أخربين عمرو بن احلارث، عن أيب السمح، عن أيب: وقال ابن وهب

  ".جنات عدن يدخلُونها يحلّونَ فيها من أساوِر من ذهبٍ: "صلى اهللا عليه وسلم تال قوله تعاىل

  ".إن عليهم التيجان، وإن أدىن لؤلؤة منها لتضيء ما بني املشرق واملغرب: "فقال

  .حديث عمرو بن احلارث وقد روى الترمذي يف ذكر التيجان من

عن عبد الرمحن بن مهدي، عن جبار بن خارجة السلمي، عن عبد اهللا بن عمر، : وروى اِإلمام أمحد

أخلق : أخربنا عن ثياب اجلنة: يا رسول اهللا: جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال

من ؟ مم تضحكون: "اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى : فضحك بعض القوم؟ خيلق أم نسيج ينسج

هوذا أنا يا رسول : قال؟ أين السائل: مث أكب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال. جاهل يسأل عاملاً

 .قاهلا ثالث مرات". بل تنشق عنها مثر اجلنة: ال: قال. اهللا

عن العالء بن رافع، عن  ورواه أمحد أيضاً عن أيب كامل، عن زياد بن عبد اهللا بن عالثة القاص أبو سهل،

الفرزدق بن حنان القاص، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، فذكر حنوه يف حديث دراج، عن أيب اهليثم، عن 

  .أيب سعيد

شجرة يف اجلنة مسرية مائة سنة، ثياب أهل اجلنة خترج من : "قال؟ يا رسول اهللا وما طوىب: قال رجل

  ".أكمامها

حدثنا حممد بن إدريس احلنظلي، حدثنا عتبة، حدثنا أبو إمساعيل : مد بن أيب الدنياوقال أبو بكر عبد اهللا بن حم

بن عباس، عن سعيد بن يوسف، عن حيىي بن أيب كثري، عن ابن سالم األسود، مسعت أبا أمامة حيدث عن 

ح له ما منكم من أحد يدخل اجلنة إال انطلق به إىل طوىب، فتفت: "قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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أكمامها يأخذ من أي ذلك، إن شاء أبيض، وإن شاء أخضر، وإن شاء أصفر، وإن شاء أسود، مثل شقائق 

  .غريب حسن". النعمان، وأرق وأحسن

حدثنا سويد بن سعد، حدثنا عبد ربه بن بارق احلنفي، عن خاله الرميل بن مساك، أنه : وقال ابن أيب الدنيا

فيها شجر فيها مثر كأنه الرمان، فإذا أراد ويل اهللا : قال؟ حلل أهل اجلنةما : قلت البن عباس: مسع أباه قال

  ".كسوة، احندرت إليه من غصنها، فانقلعت عن سبعني حلة، ألواناً بعد ألوان، مث ينطلق فترجع كما كانت

خنل اجلنة جذوعها من زمرد : وتقدم عن الثوري، عن محاد، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، أنه قال

 ".خضر، وفروعها من ذهب أمحر، وسعفها كسوة ألهل اجلنة، منها مقطعام وحللهمأ

  صفة فرش أهل اجلنة

  ".متكئني علَى فُرش بطَائنها من إِستبرق وجىن اجلَنتين دان فَبِأي آالَِء ربكُما تكَذِّبان: "قال اهللا تعاىل

  ".وفرش مرفُوعة: "وقوله تعاىل؟ لبطائن من إِستربق، فما بالك بالظهائرإذا كانت ا: قال ابن مسعود

من حديث دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : والترمذي: روى أمحد

  ".وفُرش مرفًوعة: "تال قول اهللا تعاىل
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السماء واألرض، وإن ما بني السماء واألرض ملسرية والذي نفسي بيده، إن ارتفاعها لكما بني : "مث قال

  ".مخسمائة عام

  .عن دراج -يعين عمرو بن احلارث -.غريب، ال نعرفه إال من حديث رشدين: مث قال

إن معناه : "وقال بعض أهل العلم يف تفسري هذا احلديث: مث قال الترمذي. ورواه حرملة، عن ابن وهب: قلت

  ".ا بني الدرجات كما بني السماء واألرضارتفاع الفرش يف الدرجات وم

: ومما يقوي هذا ما رواه عبد اهللا بن وهب، عن عمر، وعن دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد قال: قلت

ما بني الفراشني كما بني السماء : "قال" وفرش مرفوعة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل

  .ن حمفوظاًوهذا يشبه أن يكو". واألرض

: عن علي بن زيد بن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، عن كعب األحبار، يف قوله نعاىل: وقال محاد بن سلمة

  .مسرية أربعني سنة: قال". وفرش مرفوعة"

: يعين أن الفرش يف كل حمل وموطن موجودة مهيأة، الحتمال االحتياج إليها يف ذلك املوضع، كما قال تعاىل

"ن جيا عيهثُوثَةفبابِي مرزفُوفَةٌ وصم ارِقمنةٌ ووعضواب مأكْوةٌ وفُوعررر ما سيهة فارِي."  

متكئني : "أي النمارق، وهي املخاد، مصفوفة مسومة هاهنا، وهاهنا يف كل مكان من اجلنة كما قال تعاىل
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انسقَري حبعر وضخ ففْرلَى رع."  

عتاق البسط أي جيادها، وخيارها، وحساا، وقد خوطب العرب مبا هو عندهم أحسن، هي : والعبقري

  .وفيها أعظم مما يف النفوس وأجل، من كل صنف ونوع، من أجناس املالذ واملناظر، وباهللا املستعان

  .مجع منرقة بضم النون وحكى كسرها، وهي الوسائد، وهي املساند، وقد يعمها اللفظ: والنمارق

  .قيل رياض اجلنة، وقيل ضرب من الثياب، والعبقري، جياد البسط، واهللا أعلم: البسط، والرفرف: والزرايب

  حلية احلور العني وبنات آدم وشرفهن عليهن وكم لكل واحدة منهن 

ِء ربكُما تكَذِّبان فيهِن متكئني علَى فرش بطَائنها من إستبرق وجنى الْجنتين دان فَبأي آالَ: "قال اهللا تعاىل

 اقُوتالي نهكَأن انكَذِّبا تآالَِء ربنكُم ان فَبِأيالَ جو ملَهقَب سإن ثْهنطْمي لَم فالطَر انُ قَاصرِاتجرالْمو

انُ فَبِأيسانَ إِالَّ اإلحساُء اإلحزلْ جه انكَذبا تكُمبفَبأي آالَء ر انكَذِّبا تكُمبآالَِء ر." 

فيهِن خيرات حسانٌ فَبِأي آالَِء ربكُما تكَذبان حور مقْصورات يف الْخيام فَبِأي آالَِء ربكُما : "وقال تعاىل

ن متكئني علَى رفْرف خضر وعبقَري حسانٌ تكَذِّبان لَم يطْمثْهن إنس قَبلَهم والَ جان فَبِأي آالَءِ ربكُما تكَذِّبا

  ".فَبِأي آالَِء ربكُما تكَذِّبان تبارك اسم ربك ذي ا جلالل واإلكْرام

  ".لَهم فيها أزواج مطَهرةٌ: "وقال تعاىل

هن شيء من ذلك، وكذلك أي من احليض، والنفاس، والبول، والغائط والبزاق، واملخاط، ال يصدر من
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  .طهرت أخالقهن وأنفاسهن وألفاظهن ولباسهن وسجيتهن

حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن أيب نضرة، عن أبيط سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه : وقال عبد اهللا بن املبارك

  ".وهلم فيها أزواج مطهرة: "وسلم يف قوله تعاىل

  ".من احليض والغائط والنخامة والبزاق: "قال

بلغنا ىف الرواية أن سحابة أمطرت من حتت العرش ". "مقصورات يف اخليام: "عند قوله: وقال أبو األحوص

فخلقن من قطراا، مث ضربت على كل واحدة خيمة على شاطىء اآلار، سعتها أربعون ميالً، وليس هلا 

أن أبصار املخلوقني من املالئكة،  باب، حىت إذا حل ويل اهللا باخليمة انصدعت اخليمة عن باب، ليعلم ويل اهللا

  ".واخلدم، مل تأخذها، فهن مقصورات قد قصرت عن أبصار املخلوقني

  ".وحور عني كَأمثَالِ اللؤلُؤِ الْمكْنون: "وقال تعاىل

  ".كَأنهن بيض مكْنون: "وقال يف اآلية اآلخرى

املراد به اللؤلؤ قبل أن : العرب أحسن ألوان البياض، وقيل وبياضه عند: إنه بيض النعام املكنون يف الرمل: قيل

  .يربز من صدفة

  ".إنا أنشأناهن إنشاًء فَجعلْناهن أبكَاراً عرباً أتراباً ِألصحابِ اليمني: "وقال تعاىل
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متحببات : اراً عرباً أيأي أنشأهن اهللا بعد الكرب والعجز والضعف يف الدنيا، فصرن يف اجلنة شباباً طرياً أبك

 .يف مثل أعمارهم: إىل بعوهلن، أتراباً ألصحاب اليمني أي

  أسئلة من أم سلمة رضي اهللا عنها وأجوبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حول نساء أهل اجلنة 

ة، حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عمر بن هاشم الربوي، حدثنا سليمان بن أيب كرمي: قال الطرباين

أخربين عن قول : قلت يا رسول اهللا: قالت: عن هشام بن حسان، عن احلسن، عن أبيه، عن أم سلمة

  ".حور عني: "اهللا

  .ضخام العيون أشفار احلور مبرتلة جناح النسر: حور عني: فقال

  ".كأمثال اللؤلؤ املكنون: "أخربين عن قوله: قلت

  . متسه األيديصفاء من صفاء الدر الذي يف األصداف الذي مل: قال

  .فيهن خريات حسان: أخربين عن قوله: يا رسول اهللا: قلت

  .خريات األخالق حسان الوجوه: قال

  .كأن بيض مكنون: أخربين عن قوله: يا رسول اهللا: قلت

  .رقتهن كرقة اجللد الذي يكون يف داخل البيضة مما يلي القصرة وهو آخر الغرقى: قال

  .عرباً أتراباً: ن قولهأخربين ع: يا رسول اهللا: قلت

هن اللوايت قد صرن ىف دار الدنيا عجائز رمصاً مشطاً يصرن يف اجلنة متعشقات متحببات، أتراباً على : قال

  .ميالد واحد

بل نساء الدنيا أفضل من احلور العني : قال؟ أخربين نساء الدنيا أفضل أم احلور العني: يا رسول اهللا: قلت

  .ةكفضل الظهارة على البطان

بصالن وصيامهن، وعبادن اهللا، ألبس اهللا وجوههن النور، وأجسادهن : قال؟ يا رسول اهللا، مباذا: قلت

حنن اخلالدات : احلرير، بيض األلوان، خضر الثياب، صفر احللى، جمامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب، يقلن

بداً، أال وحنن الراضيات فال نسخط فال منوت، وحنن الناعمات فال نبأس أبداً، وحنن املقيمات فال نظعن أ
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  .أبداً، طوىب ملن كان لنا وكنا له

املرأة منا تتزوج الزوجني، والثالثة، واألربعة، فتموت، فتدخل اجلنة، ويدخلون : يا رسول اهللا: قلت

إن هذا كان : يا رب: يا أم سلمة، إا ختري، فتختار أحسنهم خلقاً، فتقول: قال؟ معها، من يكون زوجها

 .ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة: سنهم معي خلقاً يف دار الدنيا فزوجنيه، يا أم سلمةأح

حدثنا أمحد بن طارق، حدثنا مسعدة بن اليسع، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن : وقال أبو بكر بن أيب شيبة

: وز من األنصار فقالتقتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عائشة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتته عج

إن اجلنة ال يدخلها عجوز، فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه : ادع اهللا أن يدخلين اجلنة، فقال: يا رسول اهللا

إن ذلك كذلك، إن اهللا إذا : وسلم فصلَّى مث رجع إىل عائشة، فقالت لقيت من كلمتك مشقة وشدة، فقال

  ..أدخلهن اجلنة حوهلن أبكاراً

فيدخل الرجل منهم على اثنتني وسبعني زوجة : "الصور يف صفة دخول املؤمنني اجلنة قالوتقدم يف حديث 

مما ينشىء اهللا، واثنتني من ولد آدم، هلما فضل على من يشاء اهللا تعاىل، لعبادما اهللا تعاىل يف الدنيا، يدخل 

بعون درجاً من سندس على األوىل منهما يف غرفة من ياقوتة، على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، فيه س

وإستربق وإنه ليضع يده بني كتفيها مث ينظر إىل يده من صدرها من وراء ثياا وحلمها وجلدها، وإنه لينظر 

إنا قد عرفنا : إىل مخ ساقها كما ينظرأحدكم إىل السلك من الفضة يف الياقوت، فبينما هو كذلك إذ نودي

: ، فيخرج، فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قالتأنك ال متل وال متل، أال إن لك أزواجاً غريها
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وهلذا احلديث شواهد من وجوه " واهللا ما يف اجلنة شيء أحسن منك، وما يف اجلنة شيء أحب إيل منك"

من حديث شعيب : كثرية تقدمت، وستأيت إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة، وتقدم احلديث الذي رواه اِإلمام أمحد

وإن له من احلور العني الثنتني "ن حوشب، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الضرير، عن شهر ب

: وسبعني زوجة سوى أزواجه من الدنيا، وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من األرض وقال حرملة

ول اهللا صلى عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، عن رس: عن ابن وهب، حدثنا عمرو أن دراجاً أبا السمح حدثه

أدىن أهل اجلنة مرتلة، الذي له مثانون ألف خادم، واثنتان وسبعون زوجة، تنصب له قبة : اهللا عليه وسلم قال

  .عن حسن، عن ابن هليعة، عن دراج به: وأسنده أمحد". من لؤلؤ وزبرجد، وياقوت، كما بني اجلابية وصنعاء

ن رشدين، عن عمرو بن احلارث، فذكر بإِسناده عن سويد بن نصر، عن ابن املبارك، ع: ورواه الترمذي

  .حنوه

حدثنا أبو أيوب، حدثنا سليمان بن عبد الرمحن، حدثنا خالد بن يزيد بن أيب : وقال حممد بن جعفر الفريايب

ما من عبد : "مالك، عن أبيه، عن خالد بن معدان عن أيب أمامة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".يتزوج اثنتني وسبعني زوجة اثنتني من احلور العني وسبعني من أهل زمانه من أهل الدنيايدخل اجلنة إال و

وهذا حديث غريب جداً، واحملفوظ مما تقدم خالفه، وهو أن االثنتني من بنات آدم، والسبعني من احلور 
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  .العني، واهللا أعلم

ىي بن معني، وغريمها، ومثله قد يغلط وال وراويه خالد بن يزيد بن أيب مالك هذا تكلم فيه اإلمام أمحد، وحي

  .يتيقن

من حديث جمالد بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن املقدام : وروى أمحد والترمذي، وصححه، وابن ماجه

إن للشهيد عند اهللا ست خصال، يغفر اهللا له : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن معدي كرب، قال

مقعده من اجلنة، وحيلى حلة اإلميان، وجيار من عذاب القرب، ويأمن من الفزع عند أول قطرة من دمه، ويرى 

األكرب، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها، ويتزوج اثنتني وسبعني زوجة من 

  ".احلور العني، ويشفع يف سبعني إنساناً من أقاربه

حدثين عمرو الناقد، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي مجيعاً، عن ابن  :فأما احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه

إما تفاخروا وإما تذاكروا : حدثنا ابن علية، أخربنا أيوب بن حممد، قال: قال -واللفظ ليعقوب -علية،

 إن أول زمرة: "أو مل يقل أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو هريرة؟ الرجال أكثر يف اجلنة أم النساء

تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، واليت تليها على أضوأ كوكب دري يف السماء، لكل امرىء منهم 

  ".زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما يف اجلنة أعزب
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  .من رواية مهام، عن أيب هريرة، حنوه: ويف الصحيحني

حلور العني ما شاء اهللا عز وجل، كما تقدم تفصيل ذلك فاملراد من هذا أن هاتني من بنات آدم، ومعهما من ا

  .آنفاً، واهللا أعلم

حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا يونس، عن حممد بن سريين، عن أبيهريرة، عن النيب : وقال أمحد

رى للرجل من أهل اجلنة زوجتان من احلور العني، على كل واحدة سبعون حلة ي: "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".مخ سوقهما من وراء ثياما

  ".واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء: "وهذه األحاديث ال تعارض ما ثبت يف الصحيحني

إِذ قد يكن أكثر أهل اجلنة، وأكثر أهل النار، أو قد يكن أكثر أهل النار، مث خيرج من خيرج منهن 

  . أعلمفيصرن إىل اجلنة، حىت يكثر أهلها، واهللا. بالشفاعات

إن الرجل يف اجلنة ليتكىء سبعني سنة قبل أن يتحول، : "عن اهليثم، عن أيب سعيد، مرفوعاً: ويف حديث دراج

مث تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجهه يف خدها أصفى من املرآة، و إن أدىن لؤلؤة عليها لتضيء ما 

أنا من املزيد، و إنه ليكون عليها : فتقول؟ من أنتبني املشرق واملغرب، فتسلم عليه فريد السالم، ويسأهلا 

  .رواه أمحد يف املسند". سبعون ثوباً، أدناها مثل النعمان، فينفذها بصره حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك
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حدثنا أبو النضر، حدثنا حممد بن طلحة، عن محيد، عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال اِإلمام أمحد

يعين  -لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده": وسلم قال

من اجلنة خري من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة إىل األرض ملألت ما بينهما  -سوطه

  ".رحياً، ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها

من حديث إمساعيل بن جعفر، وأيب إسحاق، كالمها عن محيد، عن أنس، مبثله، وقد تقدم : اه البخاريورو

  .بتمامه يف أول صفة اجلنة

ولو أن امرأة من نساء أهل اجلنة اطلعت إىل األرض ألضاءت ما بينهما، وملألت ما بينهما : "وعند البخاري

  ".يهارحياً، ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما ف

حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا سعيد بن أبزى، عن عبد امللك اجلوين، عن سعيد بن : قال أبو بكر بن أيب الدنيا

لو أن حوراء أخرجت كفها بني السماء واألرض الفتنت اخلالئق حبسنها، ولو : "جبري، عن ابن عباس، قال

ال ضوء هلا، ولو أخرجت وجهها أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة يف الشمس، 

  ".ألضاء حسنها ما بني السماء واألرض

واهللا الذي ال إله إال هو لو أن امرأة من احلور العني : عن حممد بن كعب القرظي أنه قال: وذكر ابن وهب
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وما خلق اهللا شيئاً يلبسه ؟ أطلعت سوارها من العرش ألطفأ نور سوارها نور الشمس والقمر، فكيف الصورة

  ".بس هو أمثل مما عليها من الثياب واحللىال

: إن يف اجلنة حوراء يقال هلا العيناء، إِذا مشت مشى حوهلا سبعون ألف وصيف، وهي تقول: وقال أبو هريرة

  .أوردمها القرطيب" ؟أين اآلمرون باملعروف، والناهون عن املنكر

نصاري، حدثنا الليث ابن بنت الليث بن حدثنا أمحد بن رشدين، حدثنا احلسن بن هارون األ: وقال القرطيب

هذا ". خلق احلور العني من الزعفران: "أيب سليم، عن جماهد بن أيب أسامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وروي هذا عن ابن عباس وغريه من الصحابة والتابعني. حديث غريب

دنيا، يقلن اللهم أعنه على دينك، وأقبل إن احلور العني ليدعون ألزواجهن وهم يف ال: "ويف مراسيل عكرمة

  ".بقلبه على طاعتك، وبلغه إلينا بعزتك، يا أرحم الرامحني

ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا إال "من حديث كثري بن مرة، عن معاذ، مرفوعاً، : ويف مسند اإلمام أمحد

 ".إلينا إمنا هو دخيل، يوشك أن يفارقك: قاتلك اهللا: قالت زوجته من احلور العني

  وهذا ما ورد من غناء احلور العني يف اجلنة 
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قال : وغريه من حديث عبد الرمحن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي قال: روى الترمذي

إن يف اجلنة جمتمعاً للحور العني، يرفعن أصواتاً مل تسمع اخلالئق مبثلها، : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال نبيد، وحنن الناعمات فال نبأس، وحنن الراضيات فال نسخط، طوىب ملن كان لنا حنن اخلالدات ف: يقلن

  ".وكنا له

  .ويف الباب عن أيب هريرة، وأيب سعيد، واحلسن، وحديث علي غريب: قال الترمذي

وروى ابن أيب ذؤيب، عن عون بن اخلطاب، عن عبد اهللا بن رافع، عن ابن أنس بن مالك، عن أبيه، 

إن أزواج أهل اجلنة ليغنني أزواجهن بأحسن أصوات مسعها : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: قال

 ".حنن اخلالدات فال منوت، حنن اآلمنات فال خناف، حنن املقيمات فال نظعن: أحد قط، وإن مما يغنني

 عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: عن يزيد بن أيب حبيب، عن الوليد بن عبدة، قال: وقال الليث بن سعد

حنن جواري قوم حلوا فلم يظعنوا، : قلن؟ من أننت: قف يب على احلور العني، فأوقفه عليهن، فقال: "جلربيل

  ".وشبوا فلم يهرموا، واتقوا فلم يذنبوا

وقال القرطيب بعد ما أورد احلديث املتقدم يف غناء احلور العني، إِذا قلن هذه املقالة أجان املؤمنات من نساء 

حنن املصليات وما صلينت، وحنن الصائمات وما صمنت، وحنن املتوضئات وما توضأتن، وحنن . "الدنيا أهل

  .واهللا أعلم" يغلنب: "قالت عائشة". املتصدقات وما تصدقنت

 .هكذا ذكره يف التذكرة، ومل ينسبه إىل كتاب، واهللا أعلم

  ذكر مجاع أهل اجلنة نساءهم وال أوالد إال أن يشاء أحدهم 
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إِنَّ أصحاب الْجنة الْيوم يف شغل فَاكهونَ هم وأَزواجهم يف ظالَلٍ علَى اَألرائك متكئُونَ لَهم : "ل اهللا تعاىلقا

  ".فيها فاكهةٌ ولَهم ما يدعونَ سالم قَوالً من رب رحيم

  .أي افتضاض األبكار" شغل"يف قوله : فسرينوغري واحد من امل: وابن عباس: قال ابن مسعود

إِنَّ املُتقني يف مقَام أمني يف جنات وعيون يلْبسونَ من سندس وإِستبرق متقَابِلني كَذلك : "وقال تعاىل

فيها الْموت إِالَّ الْموتةَ األولَى ووقَاهم عذَاب  وزوجناهم بِحورٍ عني يدعونَ فيها بِكُل فَاكهة آمنِني الَ يذُوقُونَ

يمظالْع زالفَو وه كك ذَلرب نالً ميم فَضحالْج."  

حدثنا عمران هو ابن داود القطان، عن قتادة، عن أنس، عن رسول اهللا صلى اهللا : وقال أبو داود الطيالسي

: قال؟ ويطيق ذلك: يا رسول اهللا: جلنة قوة كذا وكذا من الرجال قلتيعطى املؤمن يف ا: "عليه وسلم قال

  .صحيح غريب: من حديث أيب داود، قال: ورواه الترمذي". يعطى قوة مائة

من حديث احلسن بن علي اجلعفي، عن زائدة، عن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، : وروى الطرباين

: فقال؟ ، ويف رواية، هل نفضي إىل نسائنا؟ي الرجل يف اجلنةهل يفض: قيل يا رسول اهللا"عن أيب هريرة، 

هذا عندي على : قال احلافظ الضياء". والذي نفسي بيده، إن الرجل ليفضي يف الغداة الواحدة إىل مائة عذراء

  .شرط الصحيح
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زياد ، عن حدثنا حممد بن معمر، حدثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن يزيد، عن عبد الرمحن بن : وقال البزار

؟ هل ميس أهل اجلنة أزواجهم: سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمارة بن راشد، عن أيب هريرة، قال

  ".نعم، بذكر ال ميل، وشهوة ال تنقطع: فقال

ال يعلم أحد يروي عن عمارة بن راشد سوى عبد الرمحن بن زياد، وقد كان عبد الرمحن هذا : مث قال البزار

وقع على شيوخ جماهيل، فحدث عنه بأحاديث مناكري، فضعف حديثه، وهذا مما أنكر  حسن العقل، ولكن

  ..عليه

عن ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، عن دراج عن عبد الرمحن بن محرية، عن أيب هريرة، : وقال حرملة

دمحاً دمحاً، فإِذا نعم، والذي نفسي بيده : قال؟ أنطأ يف اجلنة: "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل

  ".قام عنها رجعت مطهرة بكراً

حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي، حدثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي الواسطي، حدثنا : وقال الطرباين

معلى بن عبد الرمحن الواسطي، حدثنا شريك، عن عاصم بن سليمان األحول، عن أيب املتوكل، عن أيب 

: مث قال". إن أهل اجلنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكاراً: "اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : سعيد قال

  .تفرد به معلى
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حدثنا أمحد بن حيىي احللواين، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك، عن : وقال الطرباين

: فقال؟ أجيامع أهل اجلنة: وسلم سئل أبيه، عن خالد بن معدان، عن أيب أمامة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

  ".دمحاً دمحاً ولكن ال مين وال منية"

  .ملا كان املين يقطع لذة اجلماع، واملنية تقطع لذة احلياة، كانا منفيني من اجلنة

أخربنا عثمان بن أمحد، أخربنا حممد بن عبد الرحيم الربقي، أخربنا عمرو بن أيب سلمة، أخربنا : قال الطرباين

أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن هاشم بن الربيد، عن سليم أيب حيىي أنه مسع أبا أمامة حيدث صدقة،

  ".نعم بذكر ال ميل، وشهوة ال تنقطع: "قال؟ هل يتناكح أهل اجلنة - وسلم وقد سئل

  ما قيل من منح األطفال والدة ألهل اجلنة

حدثنا علي بن : حب األوالد، فقد قال اإلمام أمحد فأما إذا أراد أحدهم أن يولد له، كما كان يف الدنيا

عبيد، حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن عامر األحول ، عن أيب الصديق، عن أيب سعيد، أن نيب اهللا صلى 

  ".إذا اشتهى املؤمن الولد يف اجلنة، كان محله، ووضعه، وسنه، يف ساعة كما يشتهي: "اهللا عليه وسلم قال

  .مذي، وابن ماجه، مجيعاً، عن حممد بن يسار، عن معاذوكذا رواه التر
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  .حسن غريب: وقال الترمذي

  .وهذا عندي على شرط مسلم: وقال احلافظ الضياء املقدسي

عن األصم، عن حممد بن عيسى، عن سالم بن سليمان، عن زيد العمي، عن أيب الصديق : وقد رواه احلاكم

  .الناجي، به، وضعفه البيهقي

يا رسول اهللا، أيولد ألهل اجلنة : لثوري، عن أبان، عن أيب الصديق الناجي، عن أيب سعيد قالوقال سفيان ا

والذي نفسي بيده، ما هو إال كقدر ما يتمىن أحدكم، فيكون محله : نعم: "فقال؟ فإن الولد من متام السرور

  ".ورضاعه وشبابه

عن إسحاق بن راهويه، من أن : ري، والترمذيوهذا السياق يدل على أن هذا أمر يقع، خالفاً ملا رواه البخا

ذلك حممول على أنه لو أراد ذلك، ولكنه ال يريده، ونقل عن مجاعة من التابعني، كطاووس وجماهد، 

  ".إن اجلنة ال يولد فيها: "وإبراهيم النخعي، وغريهم

دار يراد منها بقاء النسل وذلك أن مجاعهم ال يقتضي ولداً كما هو الواقع يف الدنيا، فإن الدنيا : وهذا صحيح

لتعمر، وأما اجلنة فاملراد بقاء امللك، وهلذا ال يكون يف مجاعهم مين يقطع لذة اجلماع، ولكن إذا أحب أحدهم 

 ".لَهم ما يشاُءونَ عند رم ذلك جزاُء املُحِسنِني: "الولد يقع كما يريد، قال اهللا تعاىل
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  ن فيها لكمال حيام وكما فهم يف ازدياد من قوة الشباب ذكر أن أهل اجلنة ال ميوتو

ونضرة الوجوه وحسن اهليئة وطيب العيش وهلذا جاء يف بعض األحاديث أم ال ينامون لئال يشتغلوا بالنوم 

تةَ األولَى ووقَاهم الَ يذُوقُونَ فيها الْموت إِالَّ الْمو: "عن املالذ واحلياة اهلنية، جعلنا اهللا منهم قال اهللا تعاىل

  ".عذَاب الْجحيم

نها إِنَّ الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوس نزالً خالدين فيها الَ يبغونَ ع: "وقال تعاىل

  ".حوالً

ها ملل وال ضجر، كما قد يسأم أهل الدنيا أي ال خيتارون غريها، بل هم أرغب شيء فيها، وليس يعتريهم في

  .بعض أحواهلم، وإن كانت لذيذة

  : وما أحسن ما قال فيها الشعراء، وفصحاء األدباء

أحتولُ سواها وال عن حاهلا فحلت سويدا القلب ال أنا باغياً

موت، ويا أهل  يا أهل اجلنة خلود فال: "ولقد تقدم حديث ذبح املوت بني اجلنة والنار، وأنه ينادي مناد

حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا محزة، حدثنا أبو : وقال اِإلمام أمحد": النار خلود فال موت، كل خالد فيما هو فيه

فينادى مع : "إسحاق، عن األغر أيب مسلم، عن أيب هريرة، وأيب سعيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
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م أن تصحوا فال تسقموا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فال رموا إن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبداً، وإن لك: ذلك

  ".ينادى ذه األربع: أبداً، وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبداً، قال

أن األغر حدثه، عن أيب سعيد، وأيب : حدثنا أبو إسحاق: قال الثوري: حدثنا عبد الرزاق، قال: وقال أمحد

إن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبداً، وإن : ينادى مناد يوم القيامة: "قال هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،

  ".لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً، وان لكم أن تشبوا فال رموا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبداً

  ".تعملُونَ ونودوا أنْ تلْكم اجلَنةُ أورِثْتموها بِما كُنتم: "فذلك قوله تعاىل: قال

  .عن إسحاق بن راهويه، وعبد بن محيد، كالمها عن عبد الرزاق، بنحوه: ورواه مسلم

  أهل اجلنة ال ينامون

وقد قال احلافظ أبو بكر بن مردويه، حدثنا أمحد بن القاسم بن صدقة املصري، حدثنا املقدام بن داود، 

قال رسول اهللا صلى : مد بن املنكدر، عن جابر، قالحدثنا عبد اهللا بن املغرية، حدثنا سفيان الثوري، عن حم

  ".النوم أخو املوت وإن أهل اجلنة ال ينامون: "اهللا عليه وسلم

من حديث مصعب بن إبراهيم، عن عمران بن الربيع الكويف، عن حيىي بنسعيد األنصاري، : ورواه الطرباين
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النوم أخو املوت، وإن أهل : "فقال؟ اجلنة سئل رسول اهللا أينام أهل: عن حممد بن املنكدر، عن جابر، قال

  ".اجلنة ال ينامون

من حديث عبد اهللا بن حيلة بن أيب داود، عن سفيان الثوري، عن حممد بن املنكدر، عن : ورواه البيهقي

  .جابر، فذكره

عن احلاكم، عن األصم، عن عباس الدوري، عن يونس بن حممد، عن سعيد بن أبزى، عن : مث روى البيهقي

النوم مما : سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: "يع بن احلارث، عن عبد اهللا بن أيب أوىف، قالنف

إن املوت شريك النوم، : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فهل ينام أهل اجلنة: يقر اهللا به أعيننا يف الدنيا

  ".وليس يف اجلنة موت

الَ يسمنا فيها : "فأنزل اهللا" إنه ليس فيها لغوب، كل أمرهم راحة: "قال؟ فما راحتهم؟ يا رسول اهللا: قالوا

 : ضعيف اإلسناد". نصب وال يمسنا فيها لغوب

  ذكر إحالل الرضوان عليهم وذلك فضل عما لديهم 
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ٍء غَير آسن وأنهار من لَبن لَم يتغير طَعمه مثَلُ الْجنة الَّتي وعد املُتقُونَ فيها أنهار من ما: "قال اهللا تعاىل

نةٌ مرفمغو اتركُل الثَّم نا ميهف ملَهى وفصل معس نار مهأنو ارِبِنيلشل ر لَذَةمخ نار مهوأن مر."  

جنات تجرِي من تحتها األنهار خالدين فيها ومساكن طَيبةً في  وعد اللَّه املُؤمنِني واملؤمنات: "وقال اهللا تعاىل

يمظالْع زالْفَو وه كذل رأكْب اللَّه نانُ مورِضن ودع ناتج."  

  إحالل اهللا عز وجل رضوانه الدائم على أهل اجلنة 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ن يسار، عن أيب سعيد، قالوقال مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ب

  .لبيك ر بنا وسعديك: فيقولون: يا أهل اجلنة: يقول اهللا ألهل اجلنة: "عليه وسلم

إمنا أعطيكم : فيقول؟ ما لنا ال نرضى، وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداً من خلقك: فيقولون؟ هل رضيتم: فيقول

أحل عليكم رضواين، فال أسخط : فيقول؟ شيء أفضل من ذلك فأي: ياربنا: فيقولون: أفضل من ذلك

  ".عليكم بعده أبداً

  .من حديث مالك، به: وأخرجاه يف الصحيحني

حدثنا الفريايب، عن سفيان، عن : حدثنا سلمة بن شبيب، والفضل بن يعقوب، قاال: وقال أبو بكر البزار
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: إذا دخل أهل اجلنة اجلنة، قال اهللا: "عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: حممد بن املنكدر، عن جابر، قال

  ".رضواين أكرب: قال؟ أي شيء أفضل مما أعطيتنا: يا ربنا: قالوا؟ أفضل -:أحسبه قال -أال أعطيكم

  .وهذا احلديث على شرط البخاري، ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه

   ذكر نظر الرب وتقدس إليهِم ونظرهم إليه سبحانه

  ".تحيتهم يوم يلْقَونه سالم وأعد لَهم أجراً كَرِمياً: "قال اهللا تعاىل

  ".سالَم قَوالً من رب رحيم: "وقال تعاىل

حدثنا حممد بن عبد امللك بن أيب : وقال أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه يف كتاب السنة من سننه

: م العباداين، حدثنا الفضل الرقاشي، عن ابن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا، قالالشوارب، حدثنا أبو عاص

بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع هلم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ك قول اهللا عز وذل: قال. السالم عليكم يا أهل اجلنة: عز وجل قد أشرف عليهم من فضله من فوقهم، فقال

فينظر إليهم، وينظرون إِليه، وال يلتفتون اىل شيء من النعيم ما داموا : قال".سالَم قَوالً من رب رحيم: "وجل

وقد رواه البيهقي مطوالً من هذا ". ينظرون إليه، حىت حيتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم يف ديارهم
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عبدان، حدثنا أمحد بن عبيد، حدثنا الكرميي، حدثنا يعقوب بن إمساعيل  أخربنا علي بن أمحد بن: الوجه فقال

عن الفضل بن عيسى الرقاشي، عن حممد بن املنكدر، عن : بن يوسف السالل، حدثنا أبو عاصم العباداين

بينما أهل اجلنة يف جملس هلم، إذ سطع هلم نور على باب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جابر، قال

: قال. نسألك الرضاء عنا: فقالوا. يا أهل اجلنة سلوين: فقال. جلنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرفا

فيؤتون بنجائب من . نسألك الزيادة: قالوا. رضائي أحلكم داري، وأنا لكم كراميت، هذا أواا فسلوين

ا عند منتهى طرفها، فيأمر اهللا ياقوت أمحر، أزمتها زمرد أخضر وياقوت أمحر، فيجلسون عليها، تضع حوافره

حنن الناعمات فال نيأس، وحنن اخلالدات فال منوت، أزواج قوم : "فيجيء جوار من احلور العني وهن يقلن

ويأمر اهللا بكثبان من مسك أذفر أبيض، فينثر عليهم رحياً يقال هلا املنثرة، حىت ينتهي م إىل " مؤمنني كرام

مرحباً بالصادقني، مرحباً : يا ربنا قد جاء القوم، فيقول: قول املالئكة، فت- ، وهي قصبة اجلنة-جنة عدن

فيكشف هلم احلجاب، فينظرون إىل اهللا عز وجل فيتمتعون بنور الرمحن حىت ال يبصر بعضهم : بالطائعني، قال

  .أرجعوهم إىل قصورهم بالتحف، فريجعون وقد أبصر بعضهم بعضاً: بعضاً فيقول

  .١٣٢: فصلت" نزالً من كَفُورٍ رحيم": "وذلك قول اهللا عز وجل : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا

  .وقد مضى يف هذا الكتاب أي يف كتاب الرؤية ما يؤكد ما روي يف هذا احلديث،واهللا أعلم: مث قال البيهقي
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اجلنة احلجاب، أن الرب تبارك وتعاىل إذا كشف ألهل :" وذكر أبو املعايل اجلويين يف الرد على السجزي

وجتلى ألهل اجلنة، تدفقت األار، واصطفقت األشجار، وجتاوبت السرر والغرفات بالصرير، واألعني 

املتدفقات باخلرير، واسترسلت الريح، وفاحت احلور والقصور باملسك األذفر والكافور، وغردت الطيور، 

  ".وأشرفت احلور العني 

من حديث عبداهللا بن عبداهللا، عن حممد بن املنكمر، عن  :والفضل بن عيسى ضعيف، ولكن روى للضياء

 .جابر، مرفوعاً مثله

  : ذكر رؤية أهل اجلنة رم عز وجل يف مثل أيام اجلمع يف جمتمع هلم معه لذلك هنالك

  .٢٢: القيامة"وجوه يومئذ ناضرةٌ إلَى ر بها ناظرةٌ : "قال اهللا تعاىل

  ".برار لَفي نعيم علَى األرائك ينطرونَ تعرِف في وجوههِم نضرةَ النعيمإِنَّ اَأل: وقال تعاىل

  .٢٤ ٢٢: املطففني

جنتان من ذهب نبتهما وما فيهما، : "م قال!س-أن رسول اهللا: وقد تقدم يف حديث أيب موسى األشعري

ينظروا إىل رم عز وجل إالّ رداء الكربياء  وجنتان من فضة نبتهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن

  ".على وجهه يف جنات عدن 

وأعالهم من ينظر إىل اهللا يف اليوم مرتني : "أخرجاه يف احلديث اآلخرعن ثوير بن أيب فاختة، عن ابن عمر

."  

ا كم"عن جرير، مرفوعاً، عند ذكر رؤية املؤمنني رم عز وجل يوم القيامة : وله شاهد يف الصحيحني

  ".يرون الشمس والقمر
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  ".فإن استطعتم أال تغفلوا عن الصالة قبل طلوع الشمس وقبل غروا فافعلوا:"مث بعد ذلك

 .٣٩: ق" وسبح بِحمدربك قَبلَ طُلُوع الشمس وقَبلَ الْغروبِ: "مث قرأ

 أن الرؤية تقع يف مثل أوقات فأرشد هذا السياق أ إىل". إنكم سترون ر بكم عياناً: "ويف صحيح البخاري

العبادة، فكأن املريدين من األخيار يرون اهللا عز وجل يف مثل طريف النهار غدوة وعشية، وهذا مقام عال، 

حىت إم يرون رم عز وجل وهم على أرائكهم وسررهم كما يرى القمريف الدنيا يف مثل هذه األحوال، 

أي  - األمشل، وهو يف مثل أيام اجلمع، حيث جيتمع أهل اجلنة يف واد أفيحيرون اهللا تعاىل أيضاً يف امع األعم 

من مسك أبيض، وجيلسون فيه على قدر منازهلم، فمنهم من جيلسى على منابر من نور، ومنهم من  -متسع

جيلس على منابر من ذهب، وغري ذلك من أنواع اجلواهر وغريها، مث تفاض عليهم اخللع، وتوضع بني أيديهم 

وائد بأنواع األطعمة واألشربة، مما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر مث يطيبون بأنواع امل

الطيب كذلك، ويباشرون من أنواع اإلكرام ما مل خيطر يف بال أحد قبل ذلك، مث يتجلى هلم احلق جل جالله 

، كما سيأيت إيرادها قريباً إن شاء سبحانه وتعاىل، وخياطبهم واحداً واحداً، كما دلت على ذلك األحاديث

  .اهللا تعاىل

ال، ألن مقصورات : هل يرين اهللا عز وجل كما يراه الرجال فقيل: وقد حكى بعض العلماء خالفاً يف النساء

إنَّ األبرار لفي نعيم : "وقد قال تعاىل: بلى، ألنه ال مانع من رؤيته تعاىل يف اخليام وغريها: يف اخليام، وقيل
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ظُرونَعني كائلَى األر."  

  ".هم وأزواجهم في ظاللٍ علَى األرائك متكئُون: "وقال تعاىل

إنكم سترون ربكم عز وجل، كما ترون هذا القمر، ال متارون يف : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".روارؤيته، فإن استطعتم فداوموا على الصالة قبل طلوع الشمس وقبل غ

  .وهذا عام يف الرجال والنساء، واهللا أعلم

وهو أن يرين اهللا يف مثل أيام األعياد، فإنه تعاىل يتجلى يف مثل أيام األعياد : وقال بعض العلماء قوالً ثالثاً

 ألهل اجلنة جتلياً عاماً، فريينه يف مثل هذه احلال دون غريها، وهذا القول حيتاج إىل دليل خاص عليه، واهللا

  .أعلم

  ".للذين أحسنوا الْحسنى وزِيادة: "وقال اهللا تعاىل

وقد روي عن مجاعة من الصحابة تفسري هذه الزيادة بالنظر إىل وجه اهللا عز وجل، منهم أبو بكر الصديق، 

وأيب بن كعب، وكعب بن عجرة، وحذيفة بن اليمان، وأبو موسى األشعري، وعبد اهللا بن عباس، وسعيد بن 

سيب، وجماهد، وعكرمة، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وعبد الرمحن بن سابط، واحلسن، وقتادة، والضحاك، امل

  .والسدي، وحممد بن إسحاق، وغريهم من السلف، واخللف، رمحهم اهللا، وأكرم مثواهم أمجعني
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أبو  عن مجاعة من الصحابة، منهم: وقد روي حديث رؤية املؤمنني لرم عز وجل يف الدار اآلخرة

  .بكرالصديق رضي اهللا عنه وقد تقدم حديثه مطوالً

  .وقد روى حديثه يعقوب بن سفيان. ومنهم علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه

حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن 

يرى أهل اجلنة الرب تعاىل يف كل : "لى اهللا عليه وسلمقال وسول اهللا ص: جده، عن علي بن أيب طالب، قال

  "..مجعة

  ".إذا كشف احلجاب كأنه مل ير قبل ذلك"وفيه : وذكر متام احلديث

  ".ولدينا مزيد: "وقوله تعاىل

ومنهم ايب بن كعب، وأىن بن مالك، وبريدة بن احلصيب، وجابر بن عبد اهللا، وحذيفة، وزيد بن ثابت، 

بو سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري، وأبو أمامة صدي بن عجالن الباهلي، وسلمان الفارسي، وأ

وصهيب بن سنان الرومي، وعبادة بن الصامت، وعبد اهللا بن عباس، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وأبو 

وعمارة بن رويبة، وأبو . موسى عبد اهللا بن قيس، وعبد اهللا بن مسعود، وعدي بن حامت، وعمار بن ياسر
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  .زين العقيلي، وأبو هريرة رجل من الصحابة، وعائشة أم املؤمنني، رضي اهللا عنهم أمجعنير

 .وقد تقدم كثري منها، وسيأيت ذكر شيء منها مما يليق ذا املقام إن شاء اهللا، وبه الثقة، وعليه التكالن

  يوم اجلمعة يوم املزيد

، عن ثابت البناين، عن عبد الرمحن بن أيب حدثنا عفان، أخربنا محاد بن سلمة: وقد قال اإلمام أمحد

 ".للّذين أحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ: "سلمة، عن صهيب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تال هذه اآلية

إن لكم عند اهللا وعداً يريد : يا أهل اجلنة: إذا أدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، نادى مناد: "وقال

أمل تثقل موازيننا، وتبيض وجوهنا، ويدخلنا اجلنة، ويزحزحنا عن ؟ وما هو: كموه، فيقولونأن ينجز

فيكشف هلم احلجاب، فينظرون إليه، فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وال : قال؟ النار

  .من حديث محاد بن سلمة: وهكذا رواه مسلم. أقر ألعينهم

مسعت أبا موسى : أخربنا أبو بكر األلقاين، أخربين أبو متيمة اهلجيمي، قال: اركوقال عبد اهللا بن املب

يا أهل : إن اهللا يبعث يوم القيامة ملكاً إىل أهل اجلنة، فيقول: "يقول: األشعري خيطب على منرب البصرة

: ، فيقولونفينظرون ويرون احللى واحللل واألار واألزواج املطهرة؟ هل أجنزكم اهللا ما وعدكم: اجلنة

للّذين أحسنوا : "إن اهللا يقول: قد بقي شيء: نعم، قد أجنزنا ما وعدنا، يقولون ذلك ثالث مرات فيقول

  ".احلُسىن وزِيادةٌ

  .وهذا موقوف" أال إن احلسىن اجلنة، والزيادة هي النظر إىل وجه اهللا عز وجل

هلجيمي، عن أيب موسى األشعري، أن رسول من حديث أيب متيمة ا: وقد روى ابن جرير، وابن أيب حامت

بصوت يسمع أوهلم  - يا أهل اجلنة: إن اهللا يبعث يوم القيامة منادياً ينادي: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".إن اهللا وعدكم احلسىن وزيادة، احلسىن اجلنة، والزيادة النظر إىل وجه الرمحن -وآخرهم

أنه سأل رسول اهللا صلى : حدثنا أيب بن كعب: ا العالية يقولعمن مسع أب: من حديث زهري: وروى أيضاً

  ".للّذين أحسنوا الْحسنى وزِيادة: "اهللا عليه وسلم، عن قول اهللا عز وجل

  ".احلسىن اجلنة، والزيادة هي النظر إىل وجه اهللا عز وجل: "قال
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ابن جرير، عن عطاء، عن كعب بن عن ابن محيد، عن إبراهيم بن املختار، عن : ورواه ابن جرير أيضاً

  ".للّذين أحسنوا الْحسنى وزِيادة: "عجرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف قوله تعاىل

مسلم ". للذين أحسنوا العمل يف الدنيا احلسىن، وهي اجلنة، والزيادة، النظر إىل وجه اهللا عز وجل: "قال

  .وشيخه نوح متكلم فيهما، واهللا أعلم

أخربنا إبراهيم بن حممد، : قال اِإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي يف كتاب احلجة من مسندهو

حدثين موسى بن عبيدة، حدثين أبو األزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة، عن عبيد، عن عمري، أنه مسع 

ليه وسلم فقال النيب صلى أتى جربيل مبرآة بيضاء فيها نكتة، إىل النيب صلى اهللا ع: "أنس بن مالك يقول

هذه اجلمعة، فضلت ا أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع، اليهود : فقال؟ ما هذه: "اهللا عليه وسلم

والنصارى، ولكم فيها خري، وفيها ساعة ال يوافقها من يدعو اهللا خبري إال استجيب له، وهو عندنا يوم 

إن ربك اختذ يف الفردوس وادياً : قال؟ ما يوم املزيد: يليا جرب: "املزيد، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

أفيح، فيه كثب مسك، فإذا كان يوم اجلمعة نزل سبحانه وتعاىل، وأنزل اهللا ما شاء من مالئكته، وحوله 

منابر من نور، عليها مقاعد النبيني، وحفت تلك املنابر بكراسي من ذهب، مكللة بالياقوت والزبرجد، 

أنا ربكم أنا : لصديقون، فجلسوا من ورائهم، على تلك الكثب، فيقول اهللا عز وجلعليها الشهداء وا

قد رضيت : ربنا نسألك رضوانك، فيقول: ربكم، وقد صدقتكم وعدي، فسلوين أعطكم، فيقولون

فهم حيبون يوم اجلمعة ملا يعطيهم فيه رم من اخلري، وهو ": "عنكم، ولكم علي ما متنيتم، ولدي مزيد

 ".الذي استوى فيه رم على العرش، وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعةاليوم 

قال : من حديث جهضم بن عبد اهللا، عن أيب طيبة، عن عثمان بن عمري، عن أنس، قال: وقد رواه البزار

ما هذه يا : أتاين جربيل يف يده مرآة بيضاء، فيها نكتة سوداء، فقلت: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هذه اجلمعة، يعرضها عليك ربك، فتكون لك عيداً ولقومك من بعدك، تكون أنت األول، : قال؟ جربيل

قال لكم فيها ساعة ما دعا فيها مؤمن ربه خبري هو له ؟ ما لنا فيها: ويكون اليهود والنصارى من بعدك، قال

وذ من شر هو عليه مكتوب قسم إال أعطاه إياه، وما دعاه خبري مل يقسم إال ادخر له ما هو أعظم منه، وما تع
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هي الساعة، تقوم يوم اجلمعة، وهو سيد : قال؟ ما هذه النكتة السوداء: قلت: إال أعاذه من أعظم منه قال

إن ربك اختذ يف اجلنة وادياً أفيح، : قال؟ وما يوم املزيد: قال: األيامِ عندنا، وحنن ندعوه يف اآلخرة يوم املزيد

معة نزل تعاىل من عليني على كرسيه، مث حف الكرسي مبنابر من نور، من مسك أبيض، فإذا كان يوم اجل

وجاء النبيون حىت جيلسوا عليها، مث حف املنابر بكراسي من ذهب، مث جاء الصديقون والشهداء حىت جيلسوا 

عليها، مث جييء أهل اجلنة حىت جيلسوا على الكثب، فيتجلى هلم رم عز وجل حىت ينظروا إىل وجهه وهو 

أنا الذي صدقتكم وأمتمت عليكم نعميت، هذا حمل كراميت فسلوين، فيسألونه حىت تنتهي رغبتهم، : يقول

فيبيح هلم عند ذلك ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، مث يبقى إىل مقدار منصرف 

ويرجع  -:حسبه قالأ -الناس من يوم اجلمعة، مث يصعد تعاىل على كرسيه، ويصعد معه الشهداء والصديقون

أهل الغرف إىل غرفهم املخلوقة من درة بيضاء، أو ياقوتة محراء، أو زبرجدة خضراء، منها غرفها وأبواا 

مطرزة، فيها أشجار متدلية فيها مثارها، فيها أزواجها وخدمها، وليسوا إىل شيء أحوج منهم إىل يوم اجلمعة، 

نهم إىل يوم اجلمعة، ليزدادوا فيه كرامة، ويزدادوا نظراً إىل فيها أزواجها وخدمها، وليسوا إىل شيء أحوج م

  ".وجهه تعاىل، ولذلك مسي يوم املزيد

  .وعثمان بن صاحل، هكذا قال -أبو اليقظان -ال نعلم أحداً رواه عن أنس عن عثمان بن عمري: مث قال البزار
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احلديث بطوله مثل هذا السياق  فذكر: من طريق زياد بن خيثمة، عن عثمان بن سلم، عن أنس: وقد رويناه

  .أو حنوه

وتقدم يف رواية الشافعي عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري، عنه فقد اختلف الرواة فيه، وكان بعضهم يدلسه لئال 

  .يعلم أمره، وذلك ملا يتوهم من ضعفه، واهللا أعلم

ن حزن، عن علي بن احلكم عن شيبان بن فروخ، عن الصعق ب: وقد رواه احلافظ أبو يعلى املوصلي يف مسنده

  .البناين، عن أنس، وذكر احلديث وهذه طرق جيدة عن أنس، شاهدة لرواية عثمان بن عمري

  .وقد اعتىن ذا احلديث احلافظ أبو حسن، والدارقطين فأورداه من طرق

عن عن أنس بن مالك، ورواه الطرباين، عن أمحد بن زهري، : وقد روي من طريق جيد: قال احلافظ الضياء

حممد بن عثمان بن كرامة، عن خالد بن خملد القطواين، عن عبد السالم بن حفص، عن أيب عمران اجلوين، 

  .عن أنس، فذكره

  .وقد رواه غري أنس من الصحابة

: حدثنا ابراهيم بن املبارك، عن القاسم بن مطيب، عن األعمش، عن أيب وائل، عن حذيفة، قال: قال البزار

فيوحي اهللا إىل محلة العرش أن هجوا : أتاين جربيل فذكر يوم املزيد قال: " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا



 ٦٧٨

واتبعوا ؟ أين عبادي الذين أطاعوين بالغيب ومل يروين: احلجب فيما بينه وبينهم، فيكون أول ما يسمعون منه

ينا فارض عنا، أن قد رض: سلوين، فهذا يوم املزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة؟ رسلي وصدقوا أمري

إين لو مل أرض عنكم مل أسكنتكم جنيت، هذا يوم املزيد فسلوين، فيجتمعون : يا أهل اجلنة: ويرجع يف قوله

فيكشف اهللا احلجب، فيتجلى هلم من نوره ما لوال : قال. على كلمة واحدة، أرنا وجهك يا رب ننظر إليك

ا إىل منازلكم، فريجعون إىل منازهلم، وهلم يف كل سبعة ارجعو: أن اهللا قضى أن ال ميوتوا ألحرقوا، مث يقال هلم

 ".أيام يوم، وذلك يوم اجلمعة

  ذكر سوق اجلَنة

قال احلافظ أبو بكر بن أيب عاصم، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد احلميد بن حبيب بن أيب العشرين، 

اسأل اهللا أن : "ة فقال أبو هريرةعن األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن سعيد بن املسيب، أنه لقي أبا هرير

نعم، أخربين رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال؟ أو فيها سوق: جيمع بيين وبينك يف سوق اجلنة، فقال سعيد

أن أهل اجلنة إذا دخلوها بفضل أعماهلم، فإنه يؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أيام الدنيا، فيزورون : "وسلم

، فتوضع هلم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من اهللا ىف روضة من رياض اجلنة



 ٦٧٩

على كثبان املسك والكافور، ما  -وما فيهم أدىن - ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجيلس أدناهم

: قال؟ هل نرى ربنا: يا رسول اهللا: فقلت: يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم جملساً، فقال أبو هريرة

فكذلك ال متارون ىف رؤية ربكم، ما يبقى : قال. ال: قلنا؟ نعم هل متارون يف رؤية الشمس والقمر ليلة البدر

فيذكر ؟ أتذكر يوم فعلت كذا وكذا: يا فالن ابن فالن: يف ذلك الس أحد إال حاضره حماضرة، فيقول

فبينما : مغفريت بلغت مرتلتك هذه، قالبلى، فب: فيقول؟ بلى، أفلم تغفر يل: فيقول -بعض غدارته يف الدنيا

مث يقول : هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم، فأمطرت عليهم طيباً مل جيدوا مثل رحيه شيئاً قط، قال

فيجدون سوقاً قد حفت به : قوموا إىل ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم، قال: ربنا عز وجل

فيحمل لنا ما : إىل مثله، ومل تسمع اآلذان، ومل خيطر على القلوب، قالاملالئكة، ما فيه مل تنظر العيون 

اشتهينا، ليس يباع فيه وال يشترى، يف ذلك السوق يلقى أهل اجلنة بعضهم بعضاً، فيقبل ذو البزة املرتفعة 

ىت فريوعه ما يرى عليه من اللباس واهليئة، فما ينقضي آخر حديثه ح -وما فيهم دين -فيلقى من هو دونه،

مث ننصرف إىل منازلنا فيلقانا أزواجنا، : يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها، قال

إنا : مرحباً وأهالً وسهالً حببنا، لقد جئت وإن بك من اجلمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه، فنقول: فيقلن

  ".قلبناجالسنا ربنا اجلبار عز وجل فحقنا أن ننقلب مبثل ما ان



 ٦٨٠

عن حممد بن إمساعيل، عن هشام بن عمار، مث : عن هشام بن عمار، ورواه الترمذي: وهكذ ا رواه ابن ماجه

عن احلكم ابن موسى، عن املعلى بن : غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، ورواه أبو بكر بن أيب الدنيا: قال

  .زياد، عن األوزاعي

  ..ة، فذكرهسعيد بن املسيب لقي أبا هرير: قال سنان

حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن : حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد اجلبار املصري: وقال مسلم

إن يف اجلنة لسوقاً يأتونه كل مجعة، فتهب ريح الشمال : "مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إىل أهلهم وقد ازدادوا حسناً ومجاالً، فيقول فتحثو يف وجوههم وثيام، فيزدادون حسناً ومجاالً، فريجعون 

  ".وأنتم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسناً ومجاالً: هلم أهلوهم، واهللا لقد ازددمت بعدنا حسناً ومجاالً، فيقولون

إن يف اجلنة لسوقاً فيها كثبان املسك، فإذا خرجوا إليها : "عن عفان، عن محاد، وعنده: وهكذا رواه أمحد

 .ذكر متامهو" هبت الريح

  ما ورد يف وصف أرض اجلنة وطيب عرفها وانتشاره 

عن عمرو، عن عطاء بن وراد، عن سامل، عن أيب العنس، عن أيب هريرة، : وروى أبو بكر بن أيب شيبة

أرض اجلنة بيضاء، عرصتها صخور الكافور، وقد أحاط به املسك، : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



 ٦٨١

ا أار مطردة، فيجتمع فيها أهل اجلنة، فيتعارفون، فيبعث اهللا ريح الرمحة، فتهيج مثل كثبان الرمل، فيه

لقد خرجت من عندي : عليهم ريح املسك، فريجع الرجل إىل زوجته وقد ازداد حسناً وطيباً، فتقول له

  ".وأنا بك معجبة، وأنا اآلن بك أشد إعجاباً

حدثنا أبو معاوية، : حدثنا أمحد بن منيع، وهناد، قاال :فأما احلديث الذي رواه احلافظ أبو عيسى الترمذي

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، قال

إن ىف اجلنة لسوقاً ما فيها شراء وال بيع إال الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة : "وسلم

 ".دخل فيها

ث غريب كما ذكره الترمذي رمحه اهللا، وحيمل معناه على أن الرجال إمنا يشتهون الدخول يف مثل فإنه حدي

صور الرجال، وكذلك النساء إمنا يشتهني الدخول يف مثل صور النساء، ويكون مفسراً باحلديث املتقدم، وهو 

فيقبل ذو البزة املرتفعة فيلقى ": الشكل واهليئة، والبزة واللباس كما ذكرنا يف حديث أيب هريرة يف سوق اجلنة

من دونه، فريوعه ما يرى عليه من اللباس واهليئة فما ينقضي آخر حديثه حىت يتمثل عليه أحسن منه، وذلك 

  ".أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها

إن كان قد حفظ لفظ احلديث، والظاهر أنه مل حيفظ فإنه قد تفرد به عبد الرمحن بن إسحاق : هذا احلديث

احلارث، وهو أبو شيبة الواسطي، ويقال الكويف روى عن أبيه، وخاله النعمان بن سعد، والشعيب وغريهم،  بن

  .وعن مجاعة، منهم حفص بن غياث، وعبد اهللا بن إدريس، وهشام

ليس بشيء، وهو منكر احلديث، وكذبه يف روايته عن النعمان بن سعد، عن املغرية بن : قال اِإلمام أمحد



 ٦٨٢

اديث رفعها، وكذلك ضعفه حيىي بن معني، وحممد بن سعد، ويعقوب بن سفيان، والبخاري، شعبة، يف أح

  .وأبو داود، وأبو حامت، وأبو زرعة، والنسائي، وابن خزمية، وابن عدي، وغريهم

  .وقد استقصيت كالمهم فيه مفصالً يف التكميل، فلله احلمد واملنة

يما هذا احلديث، فإنه منكر جداً، وأحسن أحواله أن يكون ومثل هذا الرجل ال يقبل منه ما تفرد به، وال س

قد مسع شيئاً ومل يفهمه جيداً، وعرب عنه بعبارة ناقصة، ويكون أصل احلديث كما ذكرنا من رواية ابن أيب 

احلرير الدمشقي، عن األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة يف سوق اجلنة 

  .واهللا أعلم

حدثنا أمحد بن حممد : روي من وجه آخر غريب، فقال حممد بن عبد اهللا احلضرمي احلافظ املعروف مبطر وقد

بن طريف البجلي، حدثنا حممد بن كثري، حدثين جابر اجلعفي، عن أيب جعفر، عن علي بن احلسني، عن جابر 

يا معاشر املسلمني إن يف : "فقالخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن جمتمعون : بن عبد اهللا، قال

جابر بن ". اجلنة لسوقاً ما يباع فيها وال يشترى إال الصور، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها

 .يزيد اجلعفي ضعيف احلديث، واهللا أعلم

  ذكر ريح اجلنة وطيبه وانتشاره



 ٦٨٣

  حىت إنه يشم من مسرية سنني عديدة ومسافة بعيدة 

 الَّذين قُتلُوا في سبِيل اللَّه فَلَن يضلَّ أعمالَهم سيهديهِم ويصلح بالَهم ويدخلُهم الْجنةَو: "قال اهللا تعاىل

ما لَهفَهرع."  

  .طيبها هلم، من العرف، وهو الريح الطيبة: قال بعضهم

بن عمرو بن العاص، عن النيب صلى اهللا حدثنا شعبة، عن جماهد، عن عبد اهللا : وقال أبو داود الطيالسي

". من ادعى إىل غري أبيه مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية مخسني عاماً: "عليه وسلم

  ".سبعني عاماً: "ورواه أمحد عن غندر، عن شعبة وقال

يدعى جنادة أراد فالن أن : حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن احلكم، عن جماهد قال: وقال أمحد

من ادعى إىل غري أبيه مل يرح : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن أيب أمية، فقال عبد اهللا بن عمرو

ومن كذب علي متعمداً : قال -أو من مسرية سبعني عاماً -رائحة اجلنه وإن رحيها ليوجد من قدر سبعني

  ".فليتبوأ مقعده من النار

عفر، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن احلسن بن عمرو الفقيمي، عن حدثنا قيس بن ج: قال البخاري

من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة، : "جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".وإن رحيها ليوحد من مسرية أربعني عاماً

  .ن عمرو، بهعن أيب كريب، عن أيب معاوية، عن احلسن ب: وهكذا رواه ابن ماجه

حدثنا إمساعيل بن حممد أخربنا إبراهيم املعقب، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن : وقال اإلمام أمحد

قال رسول اهللا : احلسن بن عمرو الفقيمي، عن جماهد، عن جنادة عن أيب أمية، عن عبد اهللا بن عمرو قال

ح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية من قتل قتيالً من أهل الذمة مل ير: "صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا لفظه". عام

حدثنا أمحد بن علي األبار، حدثنا معقل بن نفيل، حدثنا عيسى بن يونس، عن عوف : وقال الطرباين

من قتل نفساً : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األعرايب، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، قال

 ".مل يرح رائحة اجلنة، وإن ريح اجلنة يوجد من مسرية عام معاهدة بغري حقها 



 ٦٨٤

سبعني : "من حديث حممد بن عجالن، عن أبيه، عن أيب هريرة مرفوعاً وقال: وقد رواه أبو داود، والترمذي

  ".خريفا

  .ويف الباب عن أيب بكرة: صحيح، قال: وقال حسن

  .أيب هريرةيعين حديث : هو عندي على شرط الصحيح: وقال احلافظ الضياء

مسعت رسول اهللا صلى : عن أيب بكرة، قال -أو غريه - عن معمر، عن قتادة، عن احلسن: وقال عبد الرزاق

  ".ريح اجلنة يوجد من مسرية مائة عام: "اهللا عليه وسلم يقول

عن يونس ابن عبيد، عن : وكذلك رواه محاد بن سلمة". مخسمائة عام: "عن قتادة: وقال سعيد بن أيب عروبه

  .حلسنا

من طريق الربيع بن بدر وهو ضعيف عن هارون بن : وروى احلافظ أبو نعيم األصبهاين يف كتاب صفة اجلنة

  ".رائحة اجلنة توجد من مسرية مخسمائة عام: "رباب، عن جماهد، عن أيب هريرة، مرفوعاً

يات عاريات مائالت نساء كاس: "عن مسلم بن أيب مرمي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، أنه قال: وقال مالك

  ".مميالت ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها لتوجد من مسرية مخسمائة سنة

عن مالك، يرفعه إىل النيب صلى اهللا : وقد رواه عبد اهللا بن نافع الصائغ: قال احلافظ أبو عمرو بن عبد الرب



 ٦٨٥

ثنا حممد بن أمحد بن طريف، حدثنا أيب، حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي، حد: عليه وسلم، وقال الطرباين

قال رسول : حدثنا حممد بن كثري، حدثين جابر اجلعفي، عن أيب جعفر، عن حممد، عن علي، عن جابر، قال

  ".وال قاطع رحم. ريح اجلنة توجد من مسرية ألف عام، واهللا ال جيدها عاق: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مر بأنس بن النضر يوم أحد حني قتل، ومل يعرفه من كثرة اجلراح،  أن سعد بن معاذ: "وثبت يف الصحيحني

رضي " وما عرفته أخته الربيع بنت النضر إال ببنانه، ووجد به بضع ومثانون ما بني ضربة بسيف وطعنة ورمية

وهو يف األرض، وهي فوق السموات، اللهم إال أن تكون قد ". وجد أنس ريح اجلنة: "فقال معاذ: اهللا عنه

 .ربت يومئذ من املؤمنني، واهللا تعاىل أعلماقت

  ذكر نور الْجنة وبهائها وطيب فنائها

  وحسن منظَرها يف صباحها ومسائها 

ساوِر إِذَا رأيت ثَم رأيت نعيماً وملْكاً كَبِرياً عاليهم ثياب سندس خضر وإِستبرق وحلُوا أَ: "قال اهللا تعاىل

  ".من فضة وسقَاهم ر بهم شراباً طَهوراً

  ".خالدين فيها حسنت مستقَراً ومقَاماً: "وقال تعاىل

  ".إِنَّ لَك أالَّ تجوع فيها والَ تعرى وأَنك الَ تظْمؤا فيها والَ تضحى: "وقال تعاىل

  ".ونَ فيها شمساً والَ زمهرِيراًالَ ير: "وقال تعاىل

حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عبد ربه احلنفي، عن خاله الرميل بن مساك، : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا



 ٦٨٦

ما أرض : يا ابن عباس: أنه لقي عبد اهللا بن عباس باملدينة بعدما كف بصره، فقال: "مسع أباه حيدث

أما رأيت الساعة اليت تكون : قال؟ ما نورها: قلت. ن فضة، كأا مرآةهي مرمرة بيضاء م: فقال؟ اجلنة

  ".فذلك نورها، إال أنه ليس فيها مشس وال زمهرير؟ قبل طلوع الشمس

أا درمكة بيضاء : "كما سيأيت إن شاء اهللا، وتقدم يف سؤال ابن صياد عن تربة اجلنة: وذكرنا يف احلديت

  ".مسك أذفر

حدثنا كثري بن هشام، حدثنا هشام بن زياد أبو املقدام، عن حبيب ابن : رماديوقال أمحد بن منصور ال

خلق اهللا اجلنة : "الشهيد، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".بيضاء، وأحب الزي إىل اهللا البياض، فليلبسه أحياؤكم، وكفنوا فيه موتاكم

: يا رسول اهللا: من كان ذا غنم فليخلطها بيضاء، فجاءته امرأة فقالت: فجمعوا، فقالمث أمر برعاء الشاء 

  .اخلطي معها بيضاء: أي بيضي، معناه" عفري: "إين اختذت غنماً سوداً فال أراها تزكو قال

حدثنا أمحد بن الفرج احلمصي، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثري احلمصي حدثنا : وقال أبو بكر البزار

أنه مسع أسامة بن زيد : بن مهاجر، عن الضحاك املعافري، عن سليمان بن موسى، حدثنا كريبحممد 

فإن اجلنة ال مثل هلا وهي ورب الكعبة ؟ أال مشمر إىل اجلنة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول

وحلل كثرية يف  نور يتالأل، ورحيانة تز، وقصر مشيد، ور مطرد، ومثر نضيج، وزوجة حسناء مجيلة،

حنن : قالوا يا رسول اهللا. مقام أبد، يف دار سليمة، وفاكهة وخضر، وجرية ونعمة، يف حملة عالية ية

 .املشمرون هلا

  .ال نعلم له طريقاً إال هذا: مث قال البزار. إن شاء اهللا: فقال القوم: إن شاء اهللا: قال فقولوا

، عن حممد بن مهاجر، بنحوه، ورواه أبو بكر بن داود، عن من حديث الوليد بن مسلم: وقد رواه ابن ماجه

عمرو بن عثمان، عن أبيه، عن حممد بن مهاجر، وتقدم يف احلديث الذي رواه أبو بكر بن أيب شيبة، عن 

أرض اجلنة بيضاء، عرصتها : "عمرو، عن عطاء، عن وراد، عن سامل أيب الغيث، عن أيب هريرة، مرفوعاً

اط ا املسك مثل كثبان الرمل، فيها أار مطردة، فيجتمع فيها أهل اجلنة، صخور الكافور، وقد أح
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فيتعارفون، فيبعث اهللا ريح الرمحة، فتهيج عليهم ريح املسك، فريجع الرجل إىل زوجته وقد ازداد حسناً 

 ".لقد خرجت من عندي وأنا بك معجبة، واآلن أنا أشد بك إعجاباً: "فتقول له" وطيباً

  طلب اجلَنة وترغيب اهللا تعاىل عباده فيها وأَمرهم باملبادرة إِليها ذكر اَألمر ب

  ".واهللا يدعوا إِىل دارِ السالَم: "قال اهللا تعاىل

  ".وسارِعوا إِىل مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للْمتقني: "وقال

لَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرض السماء واألرض أعدت للّذين آمنوا بِاللَّه ورسله سابِقُوا إ: "وقال

  ".ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه ذو الْفَضل الْعظيم

ِ نفُسهم وأموالَهم بِأنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ يف سبِيل اللَّهإِنَّ اللّه اشترى من الْمؤمنِني أ: "وقال تعاىل وقد روى ".

أن مالئكة جاءوا إِىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : "عن جابر: من حديث سعيد بن ميناء: البخاري، وغريه

مثله كمثل رجل بىن : ظانإن العني نائمة والقلب يق: هو نائم، وقال بعضهم: وسلم وهو نائم، فقال بعضهم

داراً، واختذ فيها مأدبة، وبعث داعياً، فمن أجاب الداعي دخل الدار، وأكل من املائدة، فأولوها له، وقال 

الدار اجلنة، والداعي حممد، فمن : إن العني نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إنه نائم، وقال بعضهم: بعضهم
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  ".مداً فقد عصى اهللا، وحممد فرق بني الناسأطاع حممداً فقد أطاع اهللا، ومن عصى حم

إين رأيت يف : "خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً فقال: "ولفظه: وروى الترمذي هذا احلديث

امسع، : اضرب له مثالً، فقال: املنام كأن جربيل كان عند رأسي، وميكائيل عند رجلي، يقول أحدمها لصاحبه

إمنا مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اختذ داراً، مث عمل فيها بيتاً، مث اختذ ! قلبكمسعت أذنك، وأعقل عقل 

مائدة، مث بعث رسوالً يدعو الناس إىل طعامه، فمنهم من أجاب الرسول، ومنهم من تركه، فاهللا هو امللك، 

م دخل والدار اإلسالم، والبيت اجلنة، وأنت يا حممد رسول، فمن أجابك دخل اإلسالم، ومن دخل اإلسال

  .عن ابن مسعود، حنوه، وصححه أيضاً: وللترمذي". اجلنة، ومن دخل أكل مما فيها

إن سيداً بىن داراً، واختذ : "عن ثابت، عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال محاد بن سلمة

د، أال وإن السيد اهللا، مائدة، وبعث داعياً، فمن أجاب الداعي دخل الدار، وأكل من املائدة، ورضي عنه السي

  ".والدار اإلسالم، واملأدبة اجلنة، والداعي حممد

  من استجار باهللا من النار أجاره

  ومن طلب اجلنة من اهللا أدخله اجلنة إذا صدتت النية وصح العمل 
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حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن يونس هو ابن خباب، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، : وقال أبو يعلة

إن : يا رب: ما استجار عبد من النار ثالث مرات، إال قالت النار: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

يا رب إن عبدك فالناً : عبدك فالناً قد استجار مين فأجره، وال سأل عبد اجلنة سبع مرات إال قالت اجلنة

  .على شرط مسلم". سألين فأدخله اجلنة

ابن ماجه، عن هناد، عن أيب األحوص، عن أيب إسحاق، عن يزيد بن أيب عن : وروى الترمذي، والنسائي

: من سأل اهللا اجلنة ثالث مرات، قالت اجلنة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مرمي، عن أنس، قال

  ".اللهم أجره من النار: قالت النار. ومن استعاذ باهللا من النار ثالثاً. اللهم أدخله اجلنة

  ر شافعتان مشفعتاناجلنة والنا

: حدثنا املقدمي، حدثنا عمر، عن حيىي بن عبيد اهللا، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: وقال احلسن بن سفيان

أكثروا مسألة اجلنة، واستعيذوا به من النار، فإما شافعتان مشفعتان، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا : عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي، وتقول النار: يا رب: نةوإن العبد إذا أكثر مسألة اجلنة، قالت اجل

 ".عبدك هذا الذي استعاذ بك مين فأعذه: رب
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  اطلبوا اجلنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم 

اطلبوا اجلنة : "عن كليب بن حرب، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال أبو بكر الشافعي

لنار جهدكم، فإن اجلنة ال ينام طالبها، وإن النار ال ينام هارا، وإن اآلخرة اليوم جهدكم، واهربوا من ا

  ".حمفوفة باملكاره، وإن الدنيا حمفوفة بالشهوات، فال تلهينكم عن اآلخرة

ت ذكر أَنَّ اجلَنة حفَّت باملكاره وهي اَألعمال الشاقة من فعل اخلَيرات وترك احملرمات وأَنَّ النار حفَّ

  بالشهوات 

حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال اِإلمام أمحد

  ".حفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات: "وسلم قال

عن أنس، : من حديث محاد بن سلمة، عن ثابت، زاد مسلم ومحيد كالمها: وهكذا رواه مسلم، والترمذي

  .به

  .صحيح غريب: وقال الترمذي

حدثنا قتيبة، حدثنا ابن هليعة، عن أيب األسود، عن حيىي بن النضر، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا : وقال أمحد
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وإسناده جيد : تفرد به أمحد" حفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات: "صلى اهللا عليه وسلم قال

  .حسن، ملا له من الشواهد

دثنا حممد بن بشر، حدثنا حممد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا ح: وقال أمحد

انظر إليها، وإىل ما أعددت ألهلها، فجاء، : ملا خلق اهللا اجلنة، أرسل جربيل، فقال: "صلى اهللا عليه وسلم قال

ا أحد إال دخلها، فأمرها  وعزتك ال يسمع: فنظر إليها، وإىل ما أعد اهللا ألهلها، فرجع إليه تعاىل فقال

ارجع إليها، فانظر إليها، فجاء فنظر إليها، فإذا هي قد حجبت باملكاره، فرجع إليه : فحجبت باملكاره، مث قال

  .وإسناده صحيح: تفرد به أمحد". وعزتك لقد خشيت أال ينجو منها أحد: فقال

أبيه، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى  حدثنا حسني، حدثنا املسعودي، عن داود بن يزيد، عن: وقال أمحد

أكثر ما يلج به اِإلنسان النار األجوفان الفرج والفم، وأكثر ما يلج به اِإلنسان اجلنة : "اهللا عليه وسلم قال

  ".تقوى اهللا وحسن اخللق

 أال إن النار حفت بالشهوات، وداخلها كله مضرات وحشرات، واجلنة حمفوفة باملكاره، وفيها ما ال عني

رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر من اللذات واملسرات، كما أوردناه يف اآليات احملكمات، 

  .فمن نعيمهم املقيم، ولذم املستمرة، الطرب الذي مل تسمع اآلذان مبثله. واألحاديث الثابثات
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  ". روضة يحبرونَفَأَما الَذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَهم يف: "قال اهللا تعاىل

  ": هو السماع يف اجلنة: "عن حيىي بن أيب كثري: قال األوزاعي

  غناء احلور يف جنة اهللا

قال : من حديث عبد الرمحن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، قال: وقد ذكرنا ما رواه الترمذي

لعني، يغنني بأصوات مل يسمع اخلالئق مبثلها، إن يف اجلنة تمعاً للحور ا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حنن اخلالدات فال نبيد أبداً، وحنن الناعمات فال نبأس أبداً، وحنن الراضيات فال نسخط أبداً، طوىب ملن : يقلن

  ".كان لنا وكنا له

  .ويف الباب عن أيب هريرة، وأيب سعيد، وأنس: قال

  .رضي اهللا عنهم أمجعني: ابن عمر وأيب أمامةوكذا روي من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف، و: قلت

  حديث أيب هريرة 

حدثنا سعد بن حفص، حدثنا حممد بن سلمة، عن أيب عبد الرحيم، عن زيد بن أيب : قال جعفر الفريايب

إن يف اجلنة راً طول اجلنة، على : "أنيسة، عن املنهال، عن عمرو، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
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يا أبا : قلت. قياماً متقابالت، يغنني بأصوات يسمعها اخلالئق، ما يرون يف اجلنة لذة مثلها حافتيه العذارى

 ".إن شاء اهللا التسبيح، والتحميد، والتقديس وثناء على الرب عز وجل: قال؟ وما ذاك الغناء: هريرة

 هريرة، وروى أبو نعيم يف صفة اجلنة من طريق سليم بن علي، عن زيد بن واقد، عن رجل، عن أيب

إن يف اجلنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، ب عليها ريح فتصطفق، فما : "مرفوعاً

  ".يسمع السامعون بشيء قط ألذ منه

 ".أا حتركها الرياح، فتتحرك بصوت كل هلو كان يف الدنيا: "وقد تقدم عن ابن عباس

  حديث أنس 

نا إمساعيل، عن عمرو بن أيب ذؤيب، عن عبد اهللا بن رافع، عن أنس، حدثنا خيثمة، حدث: قال ابن أيب الدنيا

حنن احلور احلسان، خلقن ألزواج : إن احلور العني تغنني يف اجلنة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".كرام 

  حديث عبد اهللا بن أيب أوىف، وهو حديث غريب جداً 

يلة، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا حامد بن حيىي البلخي، قال احلافظ أبو نعيم حممد بن جعفر بن أص

حدثنا يونس بن حممد املؤدب، حدثنا الوليد بن أيب ثور، حدثين سعد الطائي، عن عبد الرمحن بن سابط، عن 
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يزوج كل رجل من أهل اجلنة أربعة آالف بكر، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن أيب أوىف، قال

: أمي، ومائة حوراء، فيجتمعن يف كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان مل يسمع اخلالئق مبثلهن ومثانية آالف

حنن اخلالدات فال نبيد، وحنن الناعمات فال نبأس، وحنن الراضيات فال نسخط، وحنن املقيمات فال نظعن، 

  ".طوىب ملن كان لنا وكنا له

  حديث ابن عمر 

البصري، حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا حممد بن جعفر بن كثري،  حدثنا أبو رفاعة عمارة: قال الطرباين

إن أزواج أهل اجلنة ليغنني : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال

حنن اخلالدات فال منوت، حنن اآلمنات فال خناف، : أزواجهن بأحسن أصوات مسعها أحد قط وإن مما يغنني به

  ".ملقيمات فال نظعنحنن ا

  حديث أيب أمامة 

حدثنا سليمان بن عبد الرمحن، حدثنا خالد بن زيد بن أيب مالك، عن أبيه، عن خالد : قال جعفر الفريايب

ما من عبد يدخل اجلنة إال وجيلس عند : "بن معدان، عن أيب أمامة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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  ".عني، يغنيانه بأحسن صوت يسمعه اإلنس واجلن، وليس مبزامري الشيطانرأسه ورجليه ثنتان من احلور ال

فإنه ؟ هل يف اجلنة مساع: قال رجل من قريش البن شهاب: حدثين سعيد بن أيب أيوب، قال: وقال ابن وهب

إن يف اجلنة لشجراً محله اللؤلؤ والزبرجد، حتته : إي والذي نفس ابن شهاب بيده: حبب إيلَّ السماع، فقال

حنن الناعمات فال نبأس، وحنن اخلالدات فال منوت، فإذا مسع ذلك : حور ناهدات يتغنني بالقرآن ويقلن

الشجر صفق بعضه بعضاً فأعجبت بصوت صفقه اجلواري، فال يدرى، أ أصوات اجلواري أحسن، أم 

فيقلن، حنن أن اجلواري يغنني أزواجهن ؟ حدثنا الليث عن خالد بن يزيد: قال ابن وهب؟ "أصوات الشجر

اخلريات احلسان، أزواج شباب كرام، وحنن اخلالدات فال منوت، وحنن الناعمات فال نبأس، وحنن الراضيات 

أنت حيب، وأنا حبك، مل تر عيناي : فال نسخط، وحنن املقيمات فال نظعن، يف صدر إحداهن مكتوب

  ".مثلك

أن احلور العني يتلقني أزواجهن عند باب اجلنة  :حدثين األوزاعي، حدثنا حيىي بن أيب كثري: وقال ابن املبارك

بأحسن : طاملا انتظرناكم، حنن الراضيات فال نسخط، واملقيمات فال نظعن، واخلالدات فال منوت: فيقلن

  .أصوات مسعت

  ".أنت حيب وأنا حبك، ليس دونك مقصد وال وراءك معدل: "وتقول احلورية لزوجها
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حدثنا : بن سعيد، حدثين علي بن عاصم، حدثين سعيد بن أيب سعيد، قال حدثين إبراهيم: وقال ابن أيب الدنيا

أن يف اجلنة آجاماً من قصب من ذهب، محلها اللؤلؤ، فإذا اشتهى أهل اجلنة أن يسمعوا صوتاً، بعث اهللا على 

  .تلك اآلجام رحياً، فتأتيهم بكل صوت يشتهونه

  فَرع آخر أعلى من الذي قبله 

إن اهللا عز وجل : ثابت البناين، وحجاج بن األسود، عن شهر بن حوشب، قال ذكر محاد بن سلمة، عن

: إن عبادي كانوا حيبون الصوث احلسن يف الدنيا، ويدعونه من أجلي، فأمسعوا عبادي: "يقول ملالئكته

  .فيأخذون بأصوات، من ليل، وتسبيح، وتكبري، مل يسمعوا مبثلها قط

ن عمرو الضيب، حدثنا عبد اهللا بن املبارك، عن مالك بن أنس، عن حدثين داود ب: وقال ابن أيب الدنيا

أين الذين كانوا يرتهون أمساعهم وأنفسهم عن : إذا كان يوم القيامة، نادى مناد: "حممد بن املنكدر، قال

أمسعوهم حتميدي : أسكنوهم رياض املسك، مث يقول للمالئكة؟ جمالس اللهو ومزامري الشيطان

 ".ومتجيدي

بلغين أنه : "عن األوزاعي، قال: حدثنا دهيم بن الفضل القرشي، حدثنا داود بن اجلراح: ن أيب الدنياوقال اب

ليس من خلق اهللا أحسن صوتاً من إسرافيل، فيأمره اهللا فيأخذ يف االمساع، فال يبقى ملك يف السموات إال 

وعزيت لو تعلم العباد قدر : جلقطع عليه صالته، فيمكث على ذلك ما شاء اهللا أن ميكث، فيقول اهللا عز و

  ".عظميت ما عبدوا غريي

وحدثين حممد بن احلسني، حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر، حدثنا جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار، يف قوله 



 ٦٩٧

  ".وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَى وحسن مآبٍ: "تعاىل

يا داود جمدين بذلك الصوت الذي كنت : ، مث نوديإذا كان يوم القيامة أمر مبنرب رفيع فوضع يف اجلنة: "قال

وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَى : "فريتفع صوت داود، يعم أهل اجلنة، فذلك قوله تعاىل: متجدين به يف دار الدنيا، قال

  ".وحسن مآبٍ

 -ىل وتقدستعا - وهو مساعهم كالم الرب جل جالله إذا خاطبهم يف اامع اليت جيتمعون هلا بني يديه

ليخاطب كل واحد، ويذكره بأعماله اليت سلفت منه يف الدنيا، وكذلك إذا جتلى هلم جهرة فسلم عليهم، 

  ".سالم قَوالً من رب رحيم: "وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعاىل

  .وقد سبق حديث جابر يف ذلك يف سنن ابن ماجه وغريه

إن أهل اجلنة : "قال: بن حبان، عن عبد اهللا بن بريدةمن طريق صاحل : وقد ذكر أبو الشيخ األصبهاين

فيقرأ عليهم القرآن، وقد جلس كل امرىء منهم جملسه الذي هو  - جل جالله -يدخلون كل يوم على اجلبار

جملسه، على منابر الدر والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد، فلم تقر أعينهم بشيء ومل يسمعوا شيئاً قط 

  ".مث ينصرفون إىل رحاهلم بأعني قريرة، وأعينهم إىل مثلها من الغد أعظم وال أحسن منه،

: من حديث حسن بن فرقد السبخي، عن أبيه، عن احلسن، عن أيب برزة األسلمي، مرفوعاً: وروى أبو نعيم



 ٦٩٨

إن أهل اجلنة ليغدون يف حلة ويروحون ىف أخرى، كغدو أحدكم ورواحه إىل ملك من ملوك الدنيا، كذلك "

روحون إىل زيارة رم عز وجل، وذلك هلم مبقادير ومعامل، يعلمون تلك الساعة اليت يأتون فيها يغدون وي

 ".رم عز وجل

  ذكر خيل اجلَنة

حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا املسعودي، عن عقبة بن : قال الترمذي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أن رجالً سألعلقمة بن خديج، عن سليمان بن أيب بريدة، عن أبيه 

إن اهللا إذا أدخلك اجلنة فإنك ال تشاء أن حتمل فيها : "فقال؟ هل يف اجلنة من خيل: يا رسول اهللا: فقال

  ".على فرس، إال محلت على فرس من ياقوتة محراء تطري بك ىف اجلنة حيث شئت

فقال رسول اهللا ؟ ت إىل اخليل، فهل يف اجلنة خيليا رسول اهللا، إين رجل حبب: فقال: وسأله رجل: قال

والذي نفسي بيده، إن يف اجلنة خليالً وإبالً هفافة مرهفة تسري خالل ورق اجلنة، : "صلى اهللا عليه وسلم

  ".يتزاورون عليها حيث شاءوا

ب، عن حدثنا حممد بن إمساعيل بن مسرة األمحسي، حدثنا أبو معاوية بن واصل بن السائ: وقال الترمذي

إين أحب اخليل، : يا رسول اهللا: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم أعرايب فقال: أيب سورة، عن أيب أيوب قال

إذا دخلت اجلنة أتيت بفرس من ياقوتة، له : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أيف اجلنة خيل

  ".جناحان فحملت عليه، مث طار بك حيث شئت

ناد من جهة أيب سورة ابن أخي أيب أيوب، فإنه قد ضعفه غري واحد، مث ضعف الترمذي هذا اإلس

  .واستنكر البخاري حديثه هذا، واهللا أعلم

وذكر ابن وهب، حدثنا ابن يزيد، قال احلسن البصري يذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال القرطيب

لولدان املخلدين على خيل من إن أدىن أهل اجلنة مرتلة الذي يركب يف ألف ألف من خدمه من ا: "وسلم

  ".وإذَا رأيت مثَ رأيت نعيماً وملْكاً كَبِرياً: "مث تال قوله تعاىل. ياقوت أمحر هلا أجنحة من ذهب



 ٦٩٩

  .وبني احلسن، مث هو مرسل -فيه انقطاع بني عبد الرمحن بن زيد وهو ضعيف: قلت

: ب، عن أيب سورة، عن أيب أيوب مرفوعاًمن طريق جابر بن نوح، عن واصل بن السائ: وروى أبو نعيم

  ".إن أهل اجلنة ليتزاورون على جنائب بيض كأا الياقوت، وليس يف اجلنة ائم إال اخليل واإلبل"

يف اجلنة عتاق اخليل، وكرام : "حدثنا مهام، عن قتادة، عن عبد اهللا بن عمر، قال: وقال عبد اهللا بن املبارك

 ".النجائب، يركبها أهلها

ذه الصيغة ال تدل على احلصر كما دلت عليه رواية أيب نعيم يف حديث أيب أيوب مث هو معارض مبا رواه وه

" الشاة من دواب اجلنة: "ابن ماجه يف سننه، عن عبد اهللا بن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وهذا منكر

وا إىل املعزى، وأميطوا عنها األذى، فإا من أحسن: "ويف مسند البزار، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".دواب اجلنة

حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية، عن : وقال أبو الشيخ األصبهاين

إذا : "احلكم بن أيب خالد، عن احلسن البصري، عن جابر بن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

جلنة اجلنة، جاءم خيول من ياقوت أمحر هلا أجنحة، ال تبول، وال تروث، فقعدوا عليها، مث دخل أهل ا

ارفعوا رؤوسكم فإن : فيتجلى هلم اجلبار، فإذا رأوه، خروا له سجداً، فيقول هلم اجلبار. طارت م يف اجلنة

اهللا عليهم طيباً، مث متر م  هذا اليوم ليس بيوم عمل، إمنا هو يوم نعيم، وكرامة، فريفعون رؤوسهم، فيمطر



 ٧٠٠

على كثبان املسك، فيبعث اهللا على تلك الكثبان رحياً، فتهيجها عليهم، حىت إم لريجعون إِىل أهلهم، وإم 

  ".لشعث غرب

حدثنا الفضل بن جعفر، حدثنا جعفر بن بشر، حدثنا أيب، عن احلسن بن علي، عن : وقال ابن أيب الدنيا

إن يف اجلنة لشجرة، خيرج من أعالها ومن أسفلها خيل : "ى اهللا عليه وسلم يقولعلي، مسعت رسول اهللا صل

من ذهب، مسرجة، ملجمة، من در، وياقوت، ال تروث وال تبول، هلا أجنحة، خطوها مد بصرها، يركبها 

ل فيقو؟ أهل اجلنة فتطري م حيث شاءوا، ويقول الذين أسفل منهم درجة، مب بلغ عبادك هذه الكرامة كلها

كانوا يصلون الليل، وكنتم تنامون، وكانوا يصومون، وكنتم تأكلون، وكانوا ينفقون، وكنتم تبخلون، : هلم

 ".وكانوا يقاتلون، وكنتم ختشون

ذكر زيارة أهل اجلنة بعضهم بعضاً واجتماعهم وتذاكرهم أموراً كانت منهم يف الدنيا من طاعات 

  وزالت 

م علَى بعض يتساَءلُونَ قَالُوا إِنا كُنا قَبلُ في أهلنا مشفقني فمن اهللا علَينا وأقْبلَ بعضه: "قال اهللا تعاىل

يمحالْرب الر وه هإِن وهعدلُ نقَب نا كُنا موم إنمالس ذَابا عقَانوو."  

ن شبيب، حدثنا سعد بن دينار، عن الربيع، حدثنا عبد اهللا، حدثنا سلمة ب: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

إذا دخل أهل اجلنة، واشتاق اِإلخوان : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن صبيح، عن أنس، قال



 ٧٠١

أتعلم مىت : بعضهم إىل بعض، يسري سرير هذا إىل سرير هذا، حىت جيتمعا مجيعاً، فيقول أحدمها لصاحبه

  ". موضع كذا وكذا، فدعونا اهللا فغفر لناكنا يف: فيقول صاحبه؟ غفر اهللا لنا

يقُولُ أئنك لَمن "فَأقْبلَ بعضهم علَى بعض يتساَءلُونَ قَالَ قَائل منهم إين كَانَ يل قَرِين : "وقال تعاىل

أنتم مطّلعونَ فَاطلَع فَرآه في سواء اجلَحيم  الْمصدقني أئذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً أئنا لَمدينونَ، قَالَ هلْ

وإالَّ م يتنيبِم نحا نأفَم رِينضحالْم نم تيب لَكُنةُ رمالَ نِعلَودين ورلَت تدإنْ ك اللَّها قَالَ تما األولَى ونتت

الْع زالْفَو وذَا لَهإنَّ ه ذبِنيعبِم نحلُونَنل الْعاممعذَا فَلْيثْل همل يموهذا الفوز، يشمل اجلين، واإلنسي". ظ.  

كان يوسوس إيل بالكفر واستبعاد أمر املعاد، فربمحة اهللا جنوت منه، مث أمر أصحابه ليطلعوا على : يقول

  .النار، فرآه يف غمراا يعذب، فحمد اهللا على ما جناه منه

مث ذكر الغبطة اليت هو ". تاللَّه إِن كدت لَتردين، ولَوالَ نِعمةُ ريب، لَكُنت من احملْضرِينقَالَ : "قال اهللا تعاىل

أي إنا قد جنونا ؟ "أفَما نحن بِميتني إِالّ موتتنا األولَى، وما نحن بِمعذِّبِني: "فيها، وشكر اهللا عليها وقال

  ".لمثْل هذا، فَلْيعمل الْعاملُونَ: "نا اجلنة، إن هذا هلو الفوز العظيم وقولهمن املوت والعذاب، بدخول

ويف ذَلك فَلْيتنافَس : "حيتمل أن يكون من متام مقالته، وحيتمل أن يكون من كالم اهللا عز وجل، لقوله

  ".الْمتنافسونَ

  .وهلذا نظائر كثرية، قد ذكرنا بعضها يف التفسري

يف كتاب اِإلميان، يف حديث حارثة بن سراقة، حني قال له رسوالهللا صلى اهللا : أول البخاري وذكر يف

صرفت : قال؟ فما حقيقة إميانك: أصبحت مؤمناً باهللا حقاً، قال: فقال؟ كيف أصبحت: "عليه وسلم

جلنة نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت اري، وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزاً، وإىل أهل ا

  ".عبد نور اهللا قلبه: "يتزاورون فيها، وإىل أهل النار يعذبون فيها، فقال

بلغنا أن أهل اجلنة يزور األعلى األسفل منهم وال يزور : عن محيد بن هالل: وقال سليمان بن املغرية

عداها، أن صاحب الرتبة السافلة، ال يصلح له أن يت: أحدمها: وهذا حيتمل معنيني: ، قلت"األسفل األعلى

  .وليس فيه أهلية لذلك

لئال يرى فوق ما هو فيه من النعيم فيحزن لذلك، وليس يف اجلنة حزن، وقد ورد ما قاله محيد بن : الثاين

حدثنا احلسن بن إسحاق، حدثنا شريك : هالل يف حديث مرفوع، وفيه زيادة على ما قال، فقال الطرباين

سئل رسول اهللا : منري، عن القاسم، عن أيب أمامة، قال حدثنا املسيب بن شريك، عن بشر بن. بن عثمان

يزور األعلى األسفل وال يزور األسفل، األعلى، إال : "فقال؟ صلى اهللا عليه وسلم هل يتزاور أهل اجلنة



 ٧٠٢

  ".الذين يتحابون يف اهللا يأتون منها حيث شاءوا على النوق، حمتقبني احلشايا

باس، حدثنا عبد اهللا بن عثمان، عن عبد اهللا بن املبارك، أن حدثنا محزة بن الع: وقال ابن أيب الدنيا

حدثين ثعلبة بن مسلم، عن أيوب بن بشري العجلي، عن شفي بن ماتع، أن رسول : إمساعيل بن عياش قال

إن من نعيم اجلنة أم يتزاورون على املطايا والبخت، وأم يؤتون يف اجلنة : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

رجة ملجمة، ال تروث وال تبول فريكبوا حىت ينتهوا إىل حيث شاء اهللا عز وجل، فيأتيهم مثل خبيل مس

أمطري علينا، فال تزال متطر عليهم حىت ينتهي : السحابة، فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، فيقولون

ائلهم، فيوجد ذلك ذلك، مث يبعث اهللا رحياً غري مؤذية، فتتسف كثباناً من مسك، عن أميام، وعن مش

املسك يف نواصي خيلهم، ويف مفارقها، ويف رؤوسها، ولكل رجل منهم جهة على ما اشتهت نفسه، 

فيعلق املسك م، ويعلق باخليل، ويعلق مبا سوى ذلك من الثياب، مث ينقلبون حىت ينتهوا إىل ما شاء اهللا 

أنا : فتقول؟ من أنت: فيقول؟ ينا حاجةأما لك ف؟ يا عبد اهللا: عز وجل، فإن املرأة تنادي بعض أولئك

فَالَ تعلَم نفْس ما أخفي : "ما علمت مبكانك، فتقول أو ما علمت أن اهللا قال: زوجتك، وحبك، فيقول

  ".لَهم من قرة أعين جزاًء بِما كَانوا يعملون

، ما يشغله عنها إىل ما هو فيه من بلى وريب، فلعله يشغل بعد ذلك الوقت، ال يلتفت، وال يعود: فيقول

  .النعمة والكرامة وهذا حديث مرسل غريب جداً

إن أهل اجلنة ليتزاورون : "حدثنا رشدين بن سعد، حدثين ابن أنعم، عن أيب هريرة، قال: وقال ابن املبارك

من أحدها خري  -أو زمام -على العيس اخلور، عليها رحال املسك، على خيامشها غبار املسك، خطام

  ".الدنيا وما فيها

من طريق إمساعيل بن عياش، عن عمر بن حممد، عن زيد بن أسلم، عن أيب هريرة، : وروى ابن أيب الدنيا

ونفخ يف الصورِ فَصعق من يف السموات : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سأل جربيل عن هذه اآلية

  ".للَّهومن يف األرض إِالَّ من شاَء ا

هم الشهداء، يبعثهم اهللا متقلدين أسيافهم حول عرشه، فتأتيهم مالئكة من احملشر بنجائب من : فقال

الياقوت األبيض، برجال الذهب، أعنتها السندس، واِإلستربق، ومنارق من احلرير، متد أبصارها مد أبصار 

لقي بنا ننظر كيف يقضي اهللا بني انط: الرجال، يسريون يف اجلنة على خيوهلم يقولون عند طول الرتهة

وقال أبو بكر بن أيب ". فيضحك إليهم اهللا عز وجل، وإذا ضحك اهللا إىل عبد فال حساب عليه؟ خلقه

حدثنا إسحاق بن إبراهيم اهلروي، حدثنا القاسم بن زيد املوصلي، حدثين أبو إياس، حدثين حممد : الدنيا



 ٧٠٣

  .بن علي بن احلسني

إن يف اجلنة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عمران، حدثين. املعاىفيف حديث : وروى أبو نعيم

شجرة يقال هلا طوىب، لو سخر اجلواد الراكب أن يسري يف ظلها لسار مائة عام، ورقها زمرد أخضر، 

وزهرها رياط صفر، وأفناؤها سندس، وإستربق، ومثرها حلل، وصمغها زجنبيل، وعسل، و بطحاؤها 

، وزمرد أخضر، وتراا مسك، وخشيشها زعفران، يفوح من غري وقود، ويتفجر من أصلها ياقوت أمحر

 .أار السلسبيل، والرحيق، وظلها جملس من جمالس أهل اجلنة، يألفونه، ويتحدث فيه مجيعهم

، فبينما هم يوماً يتحدثون يف ظلها، إذا جاءم املالئكة يقودون جنائب من الياقوت، قد نفخ فيها الروح

مزمومة بسالسل من ذهب، وجوهها املصابيح، عليها رحائل ألواحها من الدر والياقوت، مفصصة باللؤلؤ 

: واملرجان صفاقها من الذهب األمحر، امللبس بالعبقري واألرجوان، فأناخوا إليهم بتلك النجائب، وقالوا هلم

حتيوه، وحيييكم، وتكلموه، ويزيدكم إن ربكم يقرئكم السالم، ويستزيركم، لينظر إليكم، و تنظروا إليه، و

  .من سعة فضله، إنه ذو رمحة واسعة، وفضل عظيم

فيتحول كل رجل منهم إىل راحلته، مث ينطلقون صفاً واحداً معتدالً، ال يفوت منه أحد أحداً، وال تفوت أذن 

ال أحتفتهم بثمرا، الناقة أذن صاحبتها، وال ركبة الناقة ركبة صاحبتها وال ميرون بشجرة من أشجار اجلنة إ

فإذا رفعوا إىل اجلبار أسفر هلم . ورحلت هلم عن طريقهم، كراهة أن ينثلم صفهم، أو يفرق بني الرجل ورفيقه

ربنا أنت السالم، ومنك السالم، ولك حق اجلالل : عن وجهه الكرمي وجتلى هلم يف عظمة العظيم وقالوا

ومين السالم، ويل حق اجلالل واِإلكرام، مرحباً بعبادي الذين إين السالم : "واِإلكرام فيقول هلم رم عز وجل
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  ".حفظوا وصتيت، ورعوا حقي، وخافوين بالغيب فكانوا مين على كل حال مشفقني

  .وعزتك، وعلو مكانك، ما قدرناك حق قدرك، وما أدينا إليك كل حقك، فأذن لنا بالسجود لك: قالوا

العبادة، وأرحت لكم أبدانكم، فطاملا أنصبتم يل األبدان، إين قد وضعت عنكم مؤنة : "فيقول هلم رم

وأعنيتم يل الوجوه، فاآلن أفضيتم إيل روحي، ورمحيت، وكراميت، فسلوين ما شئتم، ومتنوا علي أعطكم 

أمانيكم، فإين لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم، ولكن بقدر رمحيت، وكراميت، وطويل، وجاليل، وعلو مكاين، 

  ".وعظمة شأين

فما يزالون يف األماين والعطايا، واملوابه، حىت إن املقتصر يف أمنيته ليتمىن مثل مجيع الدنيا منذ خلقها اهللا إىل 

  ".يوم إفنائها

قد قصرمت يف أمانيكم، ورضيتم بدون ما حيق لكم، لقد أوجبت لكم ما سألتم : "فيقول هلم اهللا عز وجل

  ".ت عنه أمانيكمومتنيتم، وأحلقت بكم ذريتكم، ودونكم ما قصر

وهذا مرسل ضعيف، غرب، وأحسن أحواله أن يكون من كالم بعض السلف، فوهم بعض وراته فجعله 

 .مرفوعاً، وليس كذلك، واهللا أعلم

  باب جامع ألحكام تتعلق باجلَنة وَألحاديث شتى
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  ".أحلَقْنا بِهِم ذريتهم وما ألَتناهم من عملهِم من شيءوالَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بإِميان : "قال اهللا تعاىل

أن اهللا تعاىل يرفع درجة األوالد يف اجلنة، إىل درجة اآلباء، وإن مل يعملوا بعملهم، وال ينقص : ومعىن هذا

لناقص حىت يساويه اآلباء من أعماهلم، حىت جيمع بينهم وبني بنيهم، يف اجلنة اليت يستحقها اآلباء، فريفع ا

  ".لتقر أعينهم الجتماعهم وارتفاعهم: مع العايل، ليجمع بينهم يف الدرجة العالية

إن اهللا لريفع ذرية املؤمن إىل : "قال الثوري عن عمر بن مرة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال

واتبعتهم ذريتهم بآميان ألْحقْنا م والذين آمنوا : "درجته، وإن كانوا دونه يف العمل، ليقرم عينة مث قرأ

  ".ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيٍء

كذا رواه ابن جبري، وابن أيب حامت يف تفسريمها عن الثوري موقوفاً، وكذا رواه ابن جرير، عن شعبة، عن 

ار يف مسنده، وابن مردويه يف تفسريه، من حديث عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً، وروراه البز

  .قيس بن الربيع، عن عمرو عن سعيد، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وشعبة أثبت، واهللا أعلم: وروى الثوري

وروى ابن أيب الدنيا، من طريق الليث، عن حبيب بن أيب ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس يف 

هم ذرية املؤمن، ميوتون على اإلميان، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازهلم، أحلقوا : "لهذه اآلية قا

  ".بآبائهم، ومل ينقص األباء من أعماهلم اليت عملوا شيئاً

: حدثنا حسني بن إسحاق التستري، حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن غزوان، حدثنا: وقال الطرباين

إذا : "بن جبري، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال شريك، عن سامل األقطش، عن سعيد

يا رب قد : إم مل يبلغوا درجتك، فيقول: دخل الرجل اجلنة، سأل عن أبويه، وزوحته، وولده، فيقال

  ".عملت يل وهلم، فيؤمر بإحلاقهم به

 ".نوالَّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميا: "وقرأ ابن عباس

والذين أدرك ذريتهم اإلميان، فعملوا بطاعيت، : "يقول اهللا تعاىل: عن ابن عباس، يف هذه اآلية: وقال العويف

  ".أحلقتهم بآبائهم يف اجلنة، وأوالدهم الصغار تلحق م

: كقوله؟ أم يشمل الصغار والكبار؟ هذا التفسري هو أحد أقوال العلماء يف معىن الذرية، أهم الصغار فقط
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"انَوملَيسو داود تهذري نم."  

  ".ذرية من حملْنا مع نوح إنه كَانَ عبداً شكُوراً: "وقال

  .فأطلق الذرية على الصغار، كما أطلقها على الكبار

  .وتفسري العويف عن ابن عباس، يشملهما، وهو اختيار الواحدي وغريه، واهللا أعلم

. يب خملد، وسعيد بن جبري، وإ براهيم النخعي وأيب صاحل، وقتادة، والربيع بن أنسوهو حمكي عن الشعيب، وأ

 .هذا فضله ورمحته على األبناء بربكة عمل اآلباء

  فضل اهللا عز وجل على اآلباء بربكة عمل األبناء 

ن أيب عاصم حدثنا يزيد، حدثنا محاد بن سلمة، ع: فأما فضله على اآلباء بربكة دعاء األبناء، فقد قال أمحد

إن اهللا لريفع الدرجة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن النجود، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال

  ".باستغفار ولدك لك: فيقول؟ أنى يل هذه: يا رب: للعبد الصاحل يف اجلنة، فيقول

صحيح مسلم، عن أيب ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن له شاهد يف : وهذا إسناد صحيح
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صدقة جارية، : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة، قال

  ".أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

  فصل 

  اجلنة والنار موجودتان 

ترت بذلك األخبار عن وتوا؟ واجلنة والنار موجودتان اآلن، معدتان ألصحاما، كما نطق بذلك القرآن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا اعتقاد أهل السنة واجلماعة، املستمسكني بالعروة الوثقى، وهي 

السنة املثلى إىل قيام الساعة، خالفاً ملن زعم أن اجلنة والنار مل خيلقا بعد، وإمنا خيلقان يوم القيامة، وهذا 

تفق على صحتها يف الصحيحني وغريمها من كتب اِإلسالم القول صدر ممن مل يطلع على األحاديث امل

  .املعتددة املشهورة باألسانيد الصحيحة واحلسنة، مما ال ميكن دفعه، وال رده، لتواتره، واشتهاره

  ".أنه رأى اجلنة والنار ليلة اإلسراء: "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد ثبت يف الصحيحني

أكل بعضي بعضاً، فأذن هلا يف : يا رب: اشتكت النار إىل را فقالت" :وقال صلى اهللا عليه وسلم

نفسني، نفس يف الشتاء، ونفس يف الصيف، فأشد ما جتدون من الزمهرير، من بردها، وأشد ما جتدون يف 

  ".احلر، من فيحها، فإذا كان احلر فأبردوا بالصالة

قال رسول اهللا : ام، عن أيب هريرة، قالمن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن مه: وثبت يف الصحيحني

ما : وقالت اجلنة. أؤثرت باملتكربين واملتجربين: حتاجت اجلنة والنار، فقالت النار: "صلى اهللا عليه وسلم

أنت رمحيت أرحم بك من أشاء : فقال اهللا للجنة؟ يل ال يدخلين إال ضعفاء الناس وسقطهم دون غريهم

، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما أنت عذايب: من عبادي، وقال للنار

قط قط، فهنالك متتلىء، ويرتوي بعضها إىل بعض، وال : النار فال متتلىء حىت يضع قدمه عليها، فتقول

  .لفظ مسلم". يظلم من خلقه أحداً، وأما اجلنة فينشىء اهللا هلا خلقاً

ال : "عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من طريق سعيد، عن قتادة،: وثبت يف الصحيحني
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تزال جهنم يلقى فيها، وتقول هل من مزيد، حىت يضع اجلبار فيها قدمه، فيرتوي بعضها إىل بعض، 

بعزتك وكرمك، وال يزال يف اجلنة فضل، حىت ينشىء اهللا هلا خلقاً، فيسكنهم فضل . قط قط: وتقول

  ".اجلنة

خاري، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أنه سبحانه وتعاىل فأما ما وقع يف صحيح الب

: وإشكال هذه الرواية، فقد قال بعض احلفاظ؟ هل من مزيد: ينشىء للنار من يشاء، فيلقى فيها، فتقول

هذا غلط من بعض الرواة، وكأنه اشتبه عليه، فدخل عليه لفظ يف لفظ فنقل هذا احلكم من اجلنة إىل 

  .واهللا أعلم: النار

فإن كان حمفوظاً فيحتمل أنه تعاىل امتحنهم يف العرصات كما ميتحن غريهم ممن مل تقم عليه احلجة : قلت

وماكُنا معذِّبِني حتى : "يف الدنيا، فمن عصى منهم أدخله النار، ومن استجاب أدخله اجلنة، لقوله تعاىل

 ".نبعثَ رسوالً

 مبشرِين ومنذرِين لئَالِّ يكُونَ للناس علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسل وكَانَ اللَّه عزِيزاً رسالً: "ولقوله تعاىل

 ".حكيماً

  فصل 

  يف بعض صفات أهل اجلنة وبعض صفات أهل النار

هم إىل طول وقد ذكرنا فيما سلف صفة أهل اجلنة حال دخوهلم إليها، وقدومهم عليها، وأم حيول خلق

  .ستني ذراعاً يف عرض سبعة أذرع، وأم يكونون جرداً مكحلني يف سن أبناء ثالث وثالثني

حدثنا القاسم بن هاشم، حدثنا صفوان بن صاحل، حدثين داود بن اجلراح : قال أبو بكر بن أيب الدنيا
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ل اهللا صلى اهللا عليه قال رسو: العسقالين، حدثنا األوزاعي، عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك، قال

يدخل أهل اجلنة اجلنة على طول آدم، ستني ذراعاً بذراع امللك، على حسن يوسف، وعلى ميالد : "وسلم

  ".عيسى، ثالث وثالثني، وعلى لسان حممد

  ".لسان أهل اجلنة عريب: "وروى داود بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال

قال : قال -عن أيب كرمية املقدام بن معدي كرب رضي اهللا عنه: من طريقني فيهما ضعف: وروى البيهقي

ما من أحد من الناس ميوت سقطاً وال هرماً أو فيما بني ذلك، إال بعث ابن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سنة فإن كان من أهل اجلنة كان على مسحة وصورة يوسف، وقلب  - ثالث وثالثني - ويف رواية. ثالثني

  ".مكحلني، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كاجلبالأيوب، مرداً 

  ".حىت تصري جلدة يد أحدهم أربعني ذراعاً وحىت يصري ناب من أنيابه مثل أحد: "ويف رواية

أن أهل اجلنة يأكلون، ويشربون، وال يبولون، وال يتغوطون، وإمنا ينصرف طعامهم بأم يعرقون : "وثبت

  ".ك األذفر، وأنفاسهم حتميد وتكبري، وتسبيحعرقاً، له رائحة كرائحة املس

أن أول زمرة منهم على صورة القمر، مث الذين يلوم يف البهاء كأضواء كوكب دري يف السماء، : "وثبت

وأم جيامعون، وال يتناسلون، وال يتوالدون، إال ما يشاؤون، وأم ال ميوتون، وال ينامون، لكمال حيام 
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طعامهم وشرام، وكلما ازدادوا خلوداً ازدادوا حسناً، ومجاالً، وشباباً، وقوة، وكماالً، بكثرة لذام، وتوايل 

وازدادت هلم اجلنة حسناً، واء، وطيباً، وضياء، وكانوا أرغب فيها، وأحرص عليها، فكانت هلم أعز وأغلى 

  ".الًخالدين فيها الَ يبغونَ عنها حو: "وألذ، وأحلى، قال اهللا تعاىل

  فصل 

أن أول من يدخل اجلنة من بين آدم على اِإلطالق هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو : وقد ذكرنا

أعالهم مرتلة، وأن أول من يدخلها من األمم أمته، وأول من يدخل من هذه األمة، أبو بكر الصديق رضي 

أهل : "يها يعدلون ثلثي أهل اجلنة، كما تقدماهللا عنه، وتقدم، أن أفراد هذه األمة يكثرون يف اجلنة، وأم ف

  ".اجلنة مائة وعشرون صفاً وهذه األمة مثانون صفاً

  يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل أغنيائهم خبمسمائة سنة 

عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، : ويف املسند، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجه، من حديث حممد بن عمرو

وإسناده على شرط ". ملسلمني اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو مخسمائة عاميدخل فقراء ا: "مرفوعاً

  .مسلم
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  .حسن صحيح: وقال الترمذي

  .من حديث الثوري، عن حممد بن زيد، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، مرفوعاً، مثله: وروى الطرباين

  .مث حسنه من طريق األعمش، عن عطية، عن أيب سعيد، مرفوعاً، مثله،: وروى الترمذي

من طريق أيب عبد الرمحن اجلعلي، عن عبد اهللا بن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : والذي رواه مسلم

  ".إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة بأربعني خريفاً: "وسلم قال

  .حنوه، واستغربهعن أنس أيضاً، : وله. عن جابر بن عبد اهللا، مرفوعاً، مثله، وصححه: وروى الترمذي

  .وإن كان األول حمفوظاً، فيكون باعتبار أول الفقراء وآخر األغنياء، واهللا أعلم: قلت

  أول ثالثة يدخلون اجلنة وأول ثالثة يدخلون النار

عن إمساعيل بن علية، وأبو بكر بن أيب شيبة، عن يزيد بن هارون، كالمها عن هشام : وروى اإلمام أمحد

قال رسول اهللا صلى اهللا : ن أيب كثري، عن عامر العقلي، عن أبيه، عن أيب هريرة، قالالدستوري، عن حيىي ب

فأما أول ثالثة يدخلون : عرض علي أول ثالثة يدخلون اجلنة، وأول ثالثة يدخلون النار، قال: "عليه وسلم

وأما أول ثالثة فشهيد، وعبد مملوك مل يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقري متعفف، ذو عيال، : اجلنة
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  ".فأمري مسلط، وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا من ماله، وفقري فخور: يدخلون النار

  .حسن، ومل يذكر الثالثة من أهل النار: من طريق ابن املبارك، عن حيىي بن أيب كثري، وقال: ورواه الترمذي

أهل اجلنة : "عليه وسلم، أنه قال عن عياض بن محاد ااشعي، عن النيب صلى اهللا: وثبت يف صحيح مسلم

ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم القلب بكل ذي قرىب، ومسلم عفيف متعفف ذو : ثالثة

الضعيف الذي ال زبر له، الذين هم فيكم تبعاً ال يبتغون أهالً وال ماالً، واخلائن : عيال، وأهل النار مخسة

جل ال يصبح وال ميسي إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك، إال خانه، ور -وإن دق - الذي ال خيفى له طمع

  ".والشنظري الفحاش - أو الكذب -وذكر البخل

من حديث سفيان الثوري، وشعبة، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب، عن النيب : وثبت يف الصحيحني

اهللا ألبره، أال  كل ضعيف مستضعف، لو أقسم على؟ أال أخربكم بأهل اجلنة: "صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ".كل عتل جواظ متكرب؟ أخربكم بأهل النار

حدثنا علي بن إسحاق، أخربنا عبد اهللا، أخربنا موسى بن علي بن رباح، مسعت أيب حيدث، عن : وقال أمحد

أهل النار كل جعظري جواظ، مستكرب، مجاع، : "عبد اهللا بن عمرو، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".اجلنة الضعفاء، املغلوبونمناع، وأهل 



 ٧١٣

حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو هالل الراسي، حدثنا عقبة بن : وقال الطرباين

أهل اجلنة من مأل أذنيه من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نبيت، عن أيب اجلوزاء، عن ابن عباس قال

: وكذا رواه ابن ماجه". هل النار من مأل أذنيه من ثناء الناس شراً وهو يسمعثناء الناس خرياً وهو يسمع، وأ

  .من حديث مسلم بن إبراهيم

وقال القاضي أبو عبيد علي بن احلسني، حدثنا حممد بن صاحل، حدثنا خلف بن خليفة، عن أيب هاشم، عن 

: أخربكم برجالكم من أهل اجلنة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال

النيب يف اجلنة، والصديق يف اجلنة، والشهيد يف اجلنة، والرجل يزور أخاه يف ناحية املصر ال يزوره إال اهللا يف 

: مث تقول: اجلنة، ونساؤكم من أهل اجلنة، العؤود الولود، اليت إذا غضب زوجها جاءت حىت تضع يدها عليه

  ".ال أذوق غمضاً حىت ترضى

  .روى النسائي بعضه من حديث خلف بن خليفة، عن أيب هاشم، عن حيىي بن دينار، بهو

أطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر : "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: وتقدم يف األحاديث الصحيحة

 ".أهلها الفقراء، وأطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها األغنياء

  الضراء هم أول من يدعى يوم القيامة لدخول اجلنة احلمادون هللا عز وجل يف السراء و
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أول من يدعى إىل : "مرفوعاً: وتقدم احلديث الوارد من طريق حبيب بن أيب ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس

  ".اجلنة يوم القيامة احلمادون، الذين حيمدون اهللا يف السراء والضراء

  فصل 

  ، وأعالهم مكاناً ومكانة يف أمة حممد عليه السالم أكثر أهل اجلنة عدداً

هذه األمة أكثر أهل اجلنة، وأغناهم فيها، وأعالهم منازل، وهم صدورها كما قال اهللا تعاىل يف صفة 

  ".ثلَةٌ من األولني وقَليلٌ من اآلخرِين: "املقربني

  ".ثلَّةٌ من اَألولني وثلَّةٌ من اآلخرِين: "وقال يف صفة أهل اليمني

 -خري القرون قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم، مث يكون قوم حتت الشمس: "ت يف الصحيحنيوثب

  ".ينذرون وال يفون، ويشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون -أو السماء

  الصدر األول من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هم خري هذه األمة 

فمن كان منكم مقتدياً فليقتد مبن قد : "من الصحابة، كما قال ابن مسعودوخيار األمة، الصدر األوائل 

مات، أولئك أصحاب حممد، آمن هذه األمة قلوباً، وأعظمها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم اهللا 

 ".لصحبة نبيه، ونصرة دينه، فاعرفوا هلم قدرهم، واقتدوا م، فإم كانوا على اهلدى املستقيم
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 ار الواردة يف دخول أعداد كبرية من هذه األمة إىل اجلنة بغري حساب بعض اآلث

مع كل ألف : "وتقدم أن هذه األمة يدخل منهم إىل اجلنة سبعون ألفاً بغري حساب، ويف صحيح مسلم

  ".سبعون ألفاً

  .وإشارة إىل طرقه وألفاظه: وإليك ذكر احلديث". مع كل واحد سبعون ألفاً: "ويف ر واية أمحد

  ك ا عكاشة سبق

من حديث الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ثبت يف الصحيحني

  ".يدخل اجلنة من أميت زمرة هم سبعون ألفاً، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر: "قال

 منهم، فدعا له رسول اهللا يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين: فقام عكاشة بن حمصن األسدي يدفع منرة فقال

  .صلى اهللا عليه وسلم أن جيعله اهللا منهم

ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يا رسول اهللا: األنصار فقال. فقام رجل من

  ".سبقك ا عكاشة: "وسلم

  .عن سهل بن سعد، مثله: وهلما من رواية أيب حازم
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د الرمحن، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه من رواية حصني بن عب: وهلما

عرضت علي األمم، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه الرهط، والنيب ومعه الرجل، : "وسلم، قال

هذا موسى وقومه، ولكن انظر : والرجالن، والنيب ليس معه أحد، فرفع سواد، فظننت أم أميت، فقيل يل

هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب، : فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل يل إىل األفق،

  .وال عذاب

  .فقام عكاشة، فذكره". هم الذين ال يسترقون وال يتطريون وعلى رم يتوكلون: "وفيه

دخل ي: "من طريق حممد بن سريين، وعمران بن احلصني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وملسلم

هم الذين ال يكتوون وال : قال؟ اجلنة من أميت سبعون ألفاً بغري حساب، وال عذاب، قيل من هم

  ".يتطريون، وعلى رم يتوكلون

  ..من حديث ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر، حنوه: وملسلم

  .وإسناده على شرط مسلم بن احلجاج. عن رزين بن مسعود، حنوه: وروى عاصم

  .وأبو بكر بن أيب شيبة، واللفظ له: عمار خطيب دمشقوقال هشام بن 

مسعت رسول اهللا صلى : أخربين حممد بن زياد األهلاين، مسعت أبا أمامة يقول: أخربنا إمساعيل بن عباس
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وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفاً، مع كل ألف سبعون ألفاً، ال : "اهللا عليه وسلم يقول

  ".، وثالث حثيات من حثيات ريب عز وجلحساب عليهم، وال عذاب

عن دحيم، عن الوليد بن مسلم، عن صفوان بن عمرو، عن أيب سليم بن : وكذا رواه أبو بكر بن عاصم

  .عامر، عن أيب اليمان عامر بن عبد اهللا بن حيىي اهلوزي، عن أيب أمامة، فذكرمثله

بد السلمي، عن النيب صلى اهللا عليه من حديث عامر بن سعد البجلي، عن عتبة بن ع: وروى الطرباين

  ..وسلم مثله

  ...ومل يذكر ثالث حثيات... من طريق أيب أمساء الرحيب، عن ثوبان، مثله: وروى الطرباين

وقد قدمنا بقية طرقه  -بذكر احلثيات -من حديث قيس الكندي، عن أيب سعيد األنصاري، مثله: وله

  .بألفاظها

  فصل 

ة وجود اجلَنيان ون أهل البطالن يف بك مالف ذَلخ معز نمالفاً لما خملوقان خهار وأَنالن  

  ".وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للْمتقني: "قال تعاىل

نة عرضها كَعرض السماِء واألرض أعدت للّذين آمنوا بِاللَّه سابِقُوا إِىل مغفرة من ربكُم وج: "وقال تعاىل
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  ".ورسله ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه ذو الْفَضل الْعظيم

  ".واتقُوا النار الَّيت أعدت للْكافرِين: "وقال تعاىل

نار يعرضونَ علَيها عدواً وعشياً ويوم تقُوم الساعةُ أدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد ال: "وقال يف حق آل فرعون

ذَابالْع."  

  ".فَالَ تعلَم نفْس ما أخفي لَهم من قرة أعين جزاًء بِما كَانوا يعملونَ: "وقال تعاىل

أعددت : "يقول اهللا تعاىل: "يرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قالعن أيب هر: وثبت يف الصحيحني

لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، ذخراً من بله ما أطلعتم 

 ".فَالَ تعلَم نفْس ما أخفي لَهم من قُرة أعين: "مث قرأ؟ عليه

إن أحدكم إذا مات، : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مالك من حديث: ويف الصحيحني

عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل اجلنة، فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار، فمن 

  ".هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا يوم القيامة: أهل النار، فقيل

يف حواصل طري خضر، تسرح يف اجلنة حيث أرواح الشهداء : "عن أيب مسعود: ويف صحيح مسلم

  ".شاءت، مث تأوي إىل قناديل معلقة يف العرش

وروينا من حديث اِإلمام أمحد بن حنبل، حدثنا حممد بن إدريس الشافعي، عن مالك، عن الزهري، عن 

ن يف إمنا نسمة املؤم: "عبد الرمحن بن كعب بن مالك، عن أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من طريق : وتقدم احلديث املتفق عليه". طائر معلق يف شجر اجلنة حىت يرجعها اهللا إىل جسده يوم يبعثه

حفت اجلنة باملكاره، .: "أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".وحفت النار بالشهوات

، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة وذكر احلديث املروي من طريق محاد بن سلمة

  .احلديث" اذهب فانظر إليها: ملا خلق اهللا اجلنة قال يا جربيل: "مرفوعاً

  ".قد أفلح املؤمنون: تكلمي، فقالت: ملا خلق اهللا اجلنة، قال هلا: "وتقدم احلديث اآلخر

حتاجت : " صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب سعيد، عن النيب: عن أيب هريرة، وعند مسلم: ويف الصحيحني

  .احلديث" اجلنة والنار

  ".احلمى من فيح جهنم: "عن ابن عمر، مرفوعاً: وفيهما

  ".إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم: "عن أيب ذر، مرفوعاً: وفيهما
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  ".لنارإذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب ا: "ويف الصحيحني

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى اجلنة والنار ليلتئذ: وقد ذكرنا يف حديث اِإلسراء

  ".ولَقَد رآه نزلَةً أخرى عند سدرة املُنتهى عندها جنةُ املَأْوى: "وقال اهللا تعاىل

  ".وران باطنان، وذكر الباطنني يف اجلنة إنه خيرج من أصلها ران ظاهران: "وقال يف صفة سدرة املنتهى

  ".مث أدخلت اجلنة، فإذا جنادل اللؤلؤ، وإذا تراا املسك: "ويف الصحيحني

بينا أنا أسري يف : "من طريق قتادة، عن أنس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: ويف صحيح مسلم

  ".هذا الكوثر الذي أعطاك ربك: قال؟ ما هذا: اجلنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ اوف، فقلت

ملن : أدخلت اجلنة فرأيت جارية تتوضأ عند قصر، فقلت: "أنه صلى اهللا عليه وسلم قال: ويف مناقب عمر

  ".قالت لعمر بن اخلطاب، فأردت أن أدخله، فذكرت غريتك؟ أنت

  .عن جابرواحلديث يف الصحيحني، ؟ "أو عليك أغار يا رسول اهللا: فبكى عمر وقال

دخلت اجلنة فسمعت خشف نعليك بني يدي يف اجلنة، فأخربين بأرجى عمل عملته يف : "وقال لبالل

ما عملت عمالً يف اِإلسالم أرجى عندي منفعة من أين ال أتطهر طهوراً تاماً يف ساعة من : اإلسالم، فقال

  ".ليل وال ار، إال صليت بذلك الطهور ما كتب اهللا يل أن أصلي

  ".ين عن الرميصاء أنه رآها يف اجلنةوأخرب

  .أخرجاه عن جابر بن عبد اهللا

أنه عرضت عليه اجلنة والنار، وأنه دنت منه اجلنة، وأنه هم أن يأخذ منها : "وأخرب يف يوم صالة الكسوف

  ".ولو أخذ مثة ألكلتم منه ما بقيت الدنيا. قطفاً من عنب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب هريرة، قالمن طريق الزهري، عن سعيد، عن : ويف الصحيحني

  ".رأيت عمرو بن عامر بن اخلزاعي ابن قمعة بن خندف أخا بين كعب هؤالء جير قصبه يف النار: "وسلم

  ".ورأيت فيها صاحب احملجن: "وقال يف احلديث اآلخر

اتت، فال هي أطعمتها دخلت امرأة النار، يف هرة حبستها حىت م: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ولقد رأيتها حتمشها". وسقتها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض

  ".فلقد رأيته يستظل به يف اجلنة: "فقال. وأخرب عن الرجل الذي ينحي غصن شوك عن طريق املارة

  .عن أيب هريرة بلفظ أخر: يف صحيح مسلم: ويف احلديث

أطلعت يف اجلنة، : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن عمران بن حصني، أن ر: ويف الصحيحني
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  ".فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وأطلعت يف النار، فرأيت أكثر أهلها النساء

من طريق املختار بن فلفل املخزومي، عن أنس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف صحيح مسلم

يا رسول اهللا فما : قليالً، ولبكيتم كثرياً، قالواوالذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت، لضحكتم : "قال

 ".رأيت اجلنة والنار: قال؟ رأيت

  ".أن املتوضىء إذا تشهد بعد وضوئه فإنه تفتح له أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء: وأخرب

ملا تويف إبراهيم : من حديث شعبة، عن عدي بن حامت، عن الرباء بن عازب، قال: ويف صحيح البخاري

  ".إن له ملرضعاً يف اجلنة: "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالابن رس

أخربنا احلاكم، أخربنا األصم، حدثنا ابن عباس الرملي، حدثنا مؤمل بن إمساعيل، حدثنا : وقال البيهقي

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : سفيان، عن عبد الرمحن األصبهاين، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال

  ".د املؤمنني يف جبل يف اجلنة، يكفلهم إبراهيم وسارة حىت يردهم إىل آبائهم يوم القيامةأوال: "وسلم

واألحاديث يف هذا كثرية جداً، وقد أوردنا كثرياً منها  -وهو الثوري - عن سفيان: وكذا رواه وكيع

  .بأسانيدها ومتوا فيما تقدم

زوجك اجلَنةَ وكُالَ منها رغَداً حيثُ شئتما والَ تقْربا هذه وقُلْنا يا آدم اسكُن أنت و: "وقال اهللا تعاىل

  ".الشجرة

واجلمهور على أن هذه اجلنة جنة املأوى، وذهب طائفة آخرون إىل أا جنة يف األرض، خلقها اهللا تعاىل 



 ٧٢١

  .له، مث أخرجه منها

 .، مبا أغىن عن إعادته، وباهللا املستعانوقد ذكرنا ذلك مبسوطاً يف قصة آدم، من كتابنا هذا

  فصل 

إن فقراء : "وثبت يف صحيح مسلم، عن عبد اهللا بن عمرو، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إىل اجلنة بأربعني خريفاً

  .من حديث جابر، وصححه أنس واستغربه: كذا روى الترمذي

  ".بنصف يوم، مخسمائة عام: "من حديث أيب هريرة، وصححه، وأ يب سعيد، وحسنهوللترمذي 

فتحصل أن ذلك باعتبار أول دخول الفقراء، وآخر  -كما صححه الترمذي -فإن كان حمفوظاً: قلت

  .األغنياء، ويكون األربعون خريفاً، باعتبار ما بني دخول آخر الفقراء، وأول األغنياء، واهللا أعلم

يشري " وقد يكون ذلك باختالف أحوال الفقراء واألغنياء: "إىل ذلك القرطيب يف التذكرة حيث قالوقد أشار 

  .اىل ما ذكرناه



 ٧٢٢

كالم أهل اجلنة عريب، وبلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانية، فإذا دخلوا اجلنة : "قال الزهري

  ".تكلموا بالعربية

  فصل 

تزوج يف الدنيا برأَة تلُقاً يف الْمخ مهنسا أَحينكان يف الد نمة لكون يف اجلنأزاواج وت  

من طريق وهب، عن مالك، أن أمساء بنت أيب بكر شكت زوجها الزبري إىل : ذكر القرطيب يف التذكرة

  ".يا بنية، اصربي فإن الزبري رجل صاحل، ولعله يكون زوجك يف اجلنة: "أبيها فقال

  .إذا ابتكر املرأة، تزوجها يف اجلنةوقد بلغين أن الرجل 

  .هذا حديث غريب: وقال أبو بكر بن العريب

أا تكون : أن املرأة تكون آلخر أزواجها يف الدنيا، وجاء. وقد روي عن أيب الدرداء، وحذيفة بن اليمان

  .ألحسنهم خلقاً

إسحاق العطار، حدثنا حدثنا حممد بن جعفر بن حممد بن شاكر، حدثنا عبيد بن : قال أبو بكر النجاد

املرأة يكون هلا الزوجان يف الدنيا، : يا رسول اهللا: يسار بن هارون، عن محيد بن أنس، أن أمٍ حبيبة قالت

  ".ألحسنهما خلقاً كان معها يف الدنيا: "فقال؟ فأليهما تكون

  " .ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة: يا أم حبيبة: "مث قال

  .و هذا، واهللا سبحانه وتعاىل أعلموقد روي عن أم سلمة، حن

 .وإليه املرجع واملآب

  

 

  ................................أنتهى بفضل اهللا وكرمه ................................... 
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